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 مقدمه : 
 

خاصه توجه به جمع آوری اخبارروزشماروضمن  ،روزشمارکارگری دنباله گیریتابستان وبا شروع فصل 

زندگی کارگران کشاورز و پدیده گسترده حاشیه نشینی ، دقت و توجه ام را به موضوع وارسی آب در ایران 

 معطوف داشت. 

یش دهها همایش و نمایش درشرایطی که بحران آب و الینحل ماندن آن کل حاکمیت را به تکاپو انداخته و برا

برپا داشته اند و هزینه های کمرشکن می نمانید. چهارده استان کشور در یک چشم برهم زدنی در برابر بارش 

 سیل آسای فصل تابستان ، به سیالب و مردابی مرگبار برای شهروندانش بدل می گردد که هیچش چاره نیست. 
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علوم است . وقتی برای پُرکردن جیب هر عمله و اکره ای با چرایی این گنداب بخون کشیده شده برمن و ما م

رشوه و دعا و استخاره، درخت ها را از ریشه در می آورند، خاک و شن ها را جابجا می نمایند. دهها خانه با 

هزاران هزار کیلو وزن آهن و آهن پاره غیر استاندارد، درمسیر رودخانه ها جواز ساختش را با صدور یک 

ما ، صادر می نمایند. این پرسش در برابر ما است ؛آنگاه که باران بر زمین فتاد، باید ازکجا راه چک رشوه ن

پیدا کند؟ سیالب باید ازکجا بگذرد؟ همه این امور از سر رشوه خواری، رشوه گیری ، مهندسین ا رعبورش 

دارو آقا زاده های  شهرداری ها، شورای شهر، آخوند محلی، کارگزاران آیت هللا ها ی زمین خوارو زمین

پورشه نشین و دزدانه برپا داشته می شود . پیمانکاران بساز و بفروش با همدستی مهندسین بی غم و در تبانی با 

حکومتگران و صد البته با همکاری شمار زیادی از مردم که همدست همین نظام آدمی خوارند، آجر رو 

ین فاجعه عظیم زیست محیطی اند. سیالب مرگ افرین آجرفراهم می آورند! هریک از آنان خود آفرینشگر ا

 دل بحران کم آبی و بی آبی آفریده می شود .دربحران سازی در فصل تابستان و دررهگذراین چنین هنگامه ای

ایران زمین خواری، پارچه خواری، به مانند اختاپوسی درهمه جا دهن واکرده و سر برآورده است. در   

یرکشت چای ، برنج ،انواع مرکبات  درمناطق جنگلی و گردشگری در شمال ایران هزاران هزارهکتارزمین ز

استان ها ی ) گیالن و مازندران ، البرز و گلستان (، با کمترین رشوه رسانی و چرب نمودن مالی ده، شهر، 

ت و چرا، هرس می گردد وبدسچون شهرستان ،استان و دخیل بستن برمتولیان امام زاده های اهل قبور، بدون 

عوامل انسانی دهها هکتار مناطق جنگلی به آتش کشیده می شوند تا بدون کمترین نشانه ای ازمدل شهرسازی و 

اگو بندی، و استاندارهای کارشده،  بدل به ویالی های آنچنانی و کاخ های تابستانی شوند. صد ها وهزاران 

ان با ریش وبی ریش، درتمامی نواحی هزارموسسه کارچاق کن واقتصاد سنج های غیرمجاز، درکنار پیمانکار

شمالی ایران از آبعلی که بیرون بزنی و دوره بگردی تورا دوره می نمانید، تا درچشم برهم زدنی ته مانده جیب 

 قطعه زمینی صفرنمایند.  و شماره حسابت را بابت فروش

هزار ۶ »  :است  اقتصاد نیوزازقول مرتضی عماد زاده ، عضوهیات علمی سازمان مدیریت صنعتی نوشته

صورت  لیزینگ به ۳۶۶موسسه کرایه اتومبیل و ۶۶۶هزار واحد صنفی، ۸هزار صرافی، ۶موسسه مالی،

کنند، بدون آنکه مانعی جدی برسرراه فعالیت آنها وجود داشته باشد. دلیل  غیرمجاز در اقتصاد ایران فعالیت می

دو دلیل عمده می توان برای » ه می کند : و همو اضاف« رشد غیرمجوزها در فضای اقتصاد ایران چیست؟ 

افزایش فعالیت این موسسات برشمرد؛ یک دلیل در زمینه قوانین ومقرارت است و دلیل دوم توسعه فساد و 

 *(۴۹ خرداد ۳۳) سایت اقتصاد نیوزدر « کمبود نظارت...

که درهمکاری با قدرت براین مجموعه غیرمجازباید دهها شبکه زیرزمینی غیرقانونی وبدون پروانه را هم 

های حکومت گردر "دولت سایه" امکان دوام وبقاء می یابند، را نیزافزود. این شبکه های زیرزمینی همان 

هایی هستند که همه ارکان پروژه های غیر قابل پیش بینی را درسراسر کشورو دربرابر چشمان همگان پیش 

ح سرمایه گذاری های نابود شونده به آنچنان سطحی می برند. نابودی زیرساخت های کشور در تبانی همین سط

رسیده است که آهنگ گوش خراش آن از زبان هروکیل و وزیر دولتی ، امروزوازسرناگزیری شنیده می شود. 

های کشور  تواند درزمینه توسعه زیرساخت سال آینده نمی ٠١دولت تا   : »  روزنامه شهروند می نویسد

ندی وزیرراه و شهرسازی درمراسم افتتاح پژوهشکده مالی و اقتصادی مسکن و گذاری کند. عباس آخو سرمایه

های کشور داریم که با بودجه  ماندگی در زیرساخت قدرعقب ونقل ، با اعالم این خبر تلخ تأکید کرد: " آن حمل

ه پیمانکاران های دولت ب عنوان بدهی توانیم کاری از پیش ببریم؛ به نظر من اعداد و ارقامی که به عمومی نمی

های استانی و قراردادهای آتی را نیز به آنها  های ملی هستند و اگر پروژه شود تنها مربوط به پروژه گفته می

تر از این ارقام خواهد بود." او ادامه داد: "با این حساب، اگر  های دولت بسیار گسترده اضافه کنیم، حجم بدهی

ن بشکه نفت بفروشد بازهم درآمدهای دولت برای توسعه میلیو دولت در بهترین حالت حتی روزانه سه

 ** ( ۴۹ مرداد٠ تاریخشهروند ،  )روزنامه «های مورد نیاز کافی نخواهد بود.. زیرساخت
اینستکه درچشم برهم زدنی، چهارده استان دردل قحط سالی وخشکی وبحران کم آبی ، در فصل تابستان و 

 بدل می گردد که نگو و نپرس!!باران های غیر موسمی، به ویران سرایی 



افزون برآنچه درمقدمه نوشتارم آمده والزم می نماید برشقیقه این نظام ضد انسانی شلیک گردد، همین عبارت 

ساده است : با همان ابزاروشیوه ای که نظام برای نابودی محیط زیست مردمان کشورمان عمل نمود ومی نماید 

 با قدرت همه جانبه آحاد مردمان جامعه مان برای نابودی اش قدم برداشت !. الزم می نماید ومی بایست 
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 چرایی بحران آب!
  
آب و هوائی درسطح جهانی خود را به اشکال مختلف نشان می دهد. در مناطقی وقوع طوفانها و  تغییرات 

ناطق دیگر این تغییرات خود را به شکل بحران آب سیالبهای پیش بینی نشده دست به تخریب می زند و در م

دهد سازگار  داری که ذاتاً منابع را به هدر می سادگی با رشد سرمایه نشان میدهد. اینکه پایداری حیات انسان به

این در سطح جهانی، اما در سطح ملی و در کشورما، متاسفانه این تغییرات آب و  .نیست، امری مسلم است

شکسالی دوره ای مصادف شده با حاکمیت رژیمی نابهنگام، که اصال منطق دنیای امروز را هوائی، و این خ

توجه به بحران آب و کم آبی و تا حدی بی آبی، شرب آب در کالن شهر تهران ، اصفهان ، یزد، نمی فهمد.

اورزی، کرمانشاه، خراسان، لرستان، اهواز، بندرعباس ، مازنداران وگیالن دشواری زندگی کارگران کش

سراسر ایران ، همه گستردگی بیکاری درسطح نیروی جوان درروستاهای کشور، افت تولیدات کشاورزی در

همه جانبه ای بدل شده است که محمد فاضلی ، معاون پژوهشی مرکزبررسی های استراتژیک  وهمه به بحران

اندازه پرونده هسته ای در  مسئله آب به» نهاد ریاست جمهوری حسن روحانی ، بحران آب را با فرمول : 

 برآورد نموده است. «سیاست خارجی برای کشور اهمیت دارد 
اگرچنین است باید همه عوامل مربوط به آب در ایران را از دیر بار مورد دقت قرارداد.از جمله ؛ منابع آب، 

ف مرکزایران ، سد سازی ها بیرویه دوره های مختلف، نقش عدم توجه به قناتها درزیر زمین مناطق مختل

رودخانه ها ، دریاچه ها ، خشک شدن تاالب ها ، حفرچاههای غیرمجاز، پروژه ایستگاه پمپاژبرای بهره 

ازکف سدها ، کم آبی و پدیده خشکسالی های پیاپی درسال های اخیر، تخریب محیط زیست، فرسایش   برداری

ظیم نیروی جوان روستا ها و مهاجرت آنان زمین های کشاورزی، از پا انداختن زندگی کشاورزان و بیکاری ع

به شهرها و گسترش همه جانبه حاشیه نشینی درایران، همه وهمه دربازنگری بحران آب ، باید مورد دقت 

 قرارگیرد.
  

 :درایرانو پاره ای اعتراضات مردمی مشکل کم آبی 
  

ایران ازنظرجغرافیایی دربخش نیمه خشک و خشک جهان قرارگرفته به شکلی که میانگین بارش درایران 

میلیمتراست که بیش ازسه برابر میران بارش  ۸۵١ درحالی که میانگین جهانی حدود ، میلیمتراست ۳۵١ دحدو

شهر کشور در تنش آبی به سر می برند که رشد سریع  04١در ایران است، و به گفته مسئوالن در حال حاضر 

د توسعه، ساختار جمعیت و پراکندگی نامناسب آن، کشاورزی ناکارآمد، سوء مدیریت و عطش بیش از ح

عنوان  مدیریت ناهماهنگ و فقدان نگرش دراز مدت از جمله دالیلی هستند که به  نامناسب حکمرانی آب،

عوامل بحران آفرین آب در ایران ذکر شده اند که البته تا کنون نسبت به رفع آنها کوتاهی شده است. در 

رو کوچ اجباری از روستا آنچنان پُرشمار است که برسانی با تانکآفراهم آمده ، خبرهای تاسف بار،  روزشمار

 اشاره به نمونه های آن تاثر بار است :

 .شود روستای استان بوشهر با تانکر انجام می ۳١١ آبرسانی به بوشهر :
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شوند و بعضی از روستاهای استان خالی  رسانی می روستای استان با تانکر آب ۹١١ در حال حاضر باالی خراسان :

 اند. دهاز سکنه ش

کسری آب در حالی در شهر زنجان مطرح شده است که سایر شهرهای استان نیز با این مشکل مواجه  زنجان :

،  ۳١، قیدار۵١لیتر بر ثانیه، خرمدره ۵۵ هستند. به طور مثال مطابق اطالعات ارائه شده شهرستان ابهر

کسری آب دارند. این میزان کسری آب در حالی  لیتر در ثانیه ۳١ و آببر ۳١ ، صائین قلعه۳١، هیدج ٠١ ارمغانخانه

حلقه چاه  ٠٠۶ هزار نفر است. ۶۷۶ برای اکثر شهرهای استان وجود دارد که جمعیت تحت پوشش آب شرب استان

 نیز در استان برای تامین آب شرب فعال است.

ب در استان وجود خانوار غیربرخوردار از آب شر ۳١ روستای باالی ٠١۹  درشرایط فعلی تعداد خرم آباد :

در حال  همچنین .میلیارد تومان است ۳۸ دارد که اعتبار موردنیاز برای برخورداری این روستاها

روستا نیز به صورت پاره وقت آب رسانی می شوند که  ۳١ روستا به طور ثابت با تانکر سیار و حدود ۸۳ حاضر

 .ومان استمیلیارد ت ۳١ اعتبار الزم برای گذر از خشکسالی این روستاها
هزار نفر جمعیت با مشکل آب مواجه هستند و تحت پوشش بودن  ۶١روستای استان با ۵٠۹ در حال حاضر قم : 

روستا به صورت سیار  ۳١١ د روستاهایی که با کمبود آب مواجه هستندبه معنای نداشتن مشکل نیست. از تعدا

آبرسانی شده و مابقی نیاز به آبرسانی سیار ندارند اما از منابع آب پایداری نیز برخوردار نیستند. جدا از این 

تای این روس ۹۹ باشرایط آب و هوایی بد بسر می برند و این امر موجب شده تا  روستای این استان ٠۶١ تعداد

 .بندی مواجه شوند استان با کم آبی و جیره
هزار  ۶١١ کاهش بارندگی و گسترش خشکسالی در سالهای اخیر باعث کاهش شدید منابع آبی در استان :  ایالم

نفری ایالم شده و عالوه بر این خشک شدن آب های سطحی، کاهش سفره های زیرزمینی، بایر شدن زمینهای 

در حال حاضر در دو شهرستان  .و افزایش بیایان در استان را به دنبال داشته استکشاورزی، کاهش رطوبت 

سانتیمتر سطح منابع آبی  ۸۵ جنوبی استان ایالم یعنی دهلران و مهران که مرزی هم هستند، به طور میانگین ساالنه

مشکالت آنجا خود را نشان  عمق ....کاهش پیدا می کند، این یعنی آب در استان ایالم دارد از دسترس خارج می شود

می دهد که در میان بخشهای مختلف مصرف کننده آب در استان ایالم، بخش کشاورزی و کاشت برخی محصوالت 

 آبدوست، صدای انتقادات را بلند کرده است که پیدا کردن راه حل آنها بفایت دشوار می نماید.

و   ، کارگران کشاورز، روستا ها را ترک کرده در بخش وسیع از روستاهای این استان با نبود آب کرمان :

توسط افراد بومی به   درخبر ها آمده است ، بسیاری از این کاالها در نوار مرزی به کا رقاچاق روی آورده اند.

به اصطالح  گوناگون در قالب قاچاق چمدانی به کرمان آورده می شود که استان کرمان منتقل می شوند و اجناس

 گفته می شود. "چتر باز"فراد محلی به این ا

نکته قابل توجه اینکه این چتربازان اکثرا پیش از این کشاورزانی بوده اند که مزد دسترنجشان را می خوردند اما بعد 

ساله در کرمان و از بین رفتن زمینهای کشاورزی و عدم وجود زمینه های اشتغال به سمت  ٠۵ از خشکسالی های

بیشترین موارد قاچاق در کرمان مربوط به انواع پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی، لپ تاپ  قاچاق کاال سوق یافته اند.

 و دستگاههای الکترونیکی نو و گاه کارکرده و برنج و حتی دام می باشد.

رمین شهر پر جمعیت اپس از تهران ، مشهد و اصفهان چهاین استان که مرکز آن شهرستان کرج  استان البرز:

 –نظر آباد  -هشتگرد -گرمدره –شهرهای دیگر این استان از جمله ؛ طالقان سایر این شهر در کنارایران می باشد . 

خشکسالی یا کم بارشی در شهر و غیره ... کمال  –ر شهمحمد  –ماهدشت  –چهارباغ  -کوهسار –دشت مشکین 

و به تبع آن خشک شدن بسیاری از رودخانه ها، توجه بهره برداران  کیلومتر مربع مساحت ۸١١ هزار و ۵ البرز با

دو بخش کشاورزی و صنعت استان البرز را به سوی برداشت بی رویه از منابع آبی زیر زمینی معطوف شده به 

 .هزار حلقه چاه عمیق و غیر مجاز در این استان دارد ٠١ طوری که آمارها حکایت از وجود بیش از



ماه  ۹در طی روزه در سیستان، ٠۰۲های وجود طوفانبا »  :نماینده استان در مجلس اعالم داشت  سیستان : 

های بادی درون دریاچه  وزند و گرد و خاک و ماسه ها و بادها به طور مداوم می فصل گرما این طوفاندر 

به همین علت تعداد قابل  ». وی افزود:«آورند دهند و به درون شهر ها و روستاها می خشک شده را حرکت می

این روستاها را مجبور به  اند و مردم های روان مدفون شده توجهی از روستاهای ما تاکنون در زیر این شن

که احتماال باالترین  دهد نشان می۴۳ و ۲۹در سالاند به طوری که آمارها  ترک خانه، زندگی و مهاجرت کرده

سطح  درجدا از موارد یاد شده دهها مورد نبود آب  «نرخ مهاجرت در کشور متعلق به سیستان بوده است.

 دنبال نمود. خبریدر روزشمار استان های کشورو مناطق روستایی آن را می توان

 به رو آنها آب یا و اند شده خشک یا قنوات و ها چشمه درایران برپایه خبرهای روزشمارآمده است :  درمجموع

 با شرب آب رسیدن منتظر ایران روستایی میلیون ۷ هستند. شدن خشک درحال نیز ها چاه حتی است. اتمام

 هستند. تانکر
 بلندمدت و مدت میان اضطراری، های طرح قالب در شرب آب تامین برای را هائی برنامه امسال نیرو وزارت

 استان در کشاورزی های چاه خرید که کرده اجرا بوشهر و بندرعباس کرمان، های استان جمله از کشور کل در

 است. ها طرح این از بخشی شرب آب به ها آن افزودن و کرمان
انگار هنوز مردم راضات وسیع و یک پارچه نشده است. تبدل به اعشمرده ، هنوزمشکالت برن سطح ازاما ای

 عمق فاجعه را در نیافتند و هر کسی مشکل کم آبی و یا وجود بی آبی را در محدوده کار و زیست خود احساس

سازمانیابی ریست که این مشکل و فاجعه عمومی است و چاره کار نیز دو گویا گمان عمومی بر آن ن می کند

م دخالت گری بخش های الزا چرا که در برابر واقعیتی به این عریانیر می گردد. اعتراضات عمومی میس

است که می تواند به فروکش کردن بحران موجود بیانجامد . نباید بزرگتری از جامعه و طبقات اجتماعی 

طبقه اجتماعی تعلق دارد و یا از منافع کدام طبقه دفاع می کند، راه  هرکس، بسته به اینکه به کدامکه گذاشت 

تعب آن یعنی پرنیروی رنج وکارو خاصهکل جامعه  نفعتما باید از م .دهدارائه  را حل های مخصوص به خود

با اینهمه  شاهد نباشیم !با سکوت مان ین را فرصت نابودی یک سرزم تا کشاورزان روستایی حرکت کنیم

درروزشمار به نمونه هایی از اقدامات اعتراضی مردم خاصه در رابطه با سد سازی های بیرویه پرداخته شده 

 است .

 روستائیان و دشواری های آنان :

آنچه که مربوط به زندگی روستائیان می گردد درگذشته های دورتر مثال دهه سی ، روستائیان ما حدود هشتاد 

سیر نزولی داشته است و در  ،در طول زمانجمعیتی در صد جمعیت ایران را تشکیل می دادند که این روند 

ن فقط یکی از مجتمع حال حاضر جمعیت بسیاری از روستاها به پنجاه خانوار هم نمی رسد که معادل ساکنا

های مسکونی درتهران است ! حال آن که خدمات ارائه شده به روستائیان به هیچوجه با خدماتی که به ساکنان 

 یک مجتمع مسکونی در تهران ارائه می شود ، قابل مقایسه نیست و توازن ندارد.

ا ی ارائه شده آمده است : درحال دشواری های زندگی روستائیان پراکندگی روستا ها ازهم است. برپایه آمار ه

هزار روستای دیگر ۳۸نفر و۰۱۱ هزارروستا زیر۳۳هزار روستای کشور، جمعیت ۶۳حاضر از حدود

نفر است. ازدالیل اصلی مهاجرت روستائیان به شهرها، نبود درآمد کافی برای روستائیان، یافتن  ٠١١باالی

. حال این سئوال مطرح معنی می بخشدشهر ها را  شغل و کسب در آمد مناسب، سرازیر شدن روستائیان به

است که محرومیت زدایی از روستا ها و کشاورزان روستایی که بر روی زمین کار می کنند ، چگونه 

 امکانپذیر است ؟

پاسخ به این پرسش ، در گرو رفع عقب ماندگی های روستائیان و توجه به نیازمندی های روزانه آنان فراهم 

اداره امور روستا ها به شورای های روستایی و امکان گشایش انواع تعاونی ها وفراهم  می آ ید . واگذاری

آوری امکان کاربری صنایع تبدیلی آنان در خود روستا وتامین آب ، سوخت وسایر نیازمندی های شان میسر 

 راهیابی به شرایط بهتری را برای هر روستایی فراهم می آورد.

یعنی کشاورزان  % جمعیت کشور ما ۳۵حال این پرسش مطرح است که بخش اعظم جمعیت یعنی الاقل حدود 

درشرایط بحران آب وخشکسالی چکارباید بکنند ؟ چگونه می توانند زندگی خود را بگذرانند؟ نگرش و 



دورنمای توجه به این موضوع، درادامه مستقیما باجنبش کارگری ما گره می خورد. واین سئوال پیش پای ما 

کشاورزی ایران، امروز و فردا در  قرارمی گیرد کارگران ایران از سیاست های کشاورزی و ورشکستگی

 کجا ها نفع می برند و کجا ها ضرر می کنند ؟

درصد روستائیان ایران فاقد سند مالکیت واحد های مسکونی خود هستند. از  ۵١گفتنی است امروز بیش از

ند اینرو از ارزش افزوده، اسناد یا مالکیت محرومند. حال آن که شهرها حتی برای یک وجب امالک خود س

 مالکیت دارند.

درصد روستاها گاز کشی شده است.و  ۳۷ در صد روستائیان کشورمان دارای برق هستند، ۲۲هم اکنون حدود

سعه یافتگی وی بینیم که مشکالت ناشی از عدم تدر صد روستاها،راههای اسفالته دارند. با این حال م ۰۱باالی

 این روستاها هنوز حل نشده است.

رومیت در روستاهای کشورمان را متفاوت اعالم می دارند.باید گفت: در ایران نه فقط البته درجه و شدت مح

شدت محرومیت در یک استان با دیگر استان ها متفاوت است، بلکه درجه آن در شهر و روستاهای یک استان 

دی ندرجه ب ۴تا ۵اعداد از نسبت به یکدیگر نیز متفاوت دارد که بر این اساس، محرومیت روستاهای ایران با

ز نظر شدت محرومیت ، می توان گفت؛ که اقراردارند. با این حال  ۲شده است که محرووم ترین آن ها درگروه

روستاهای مناطق کویری و مرزی مشکالت بیشتری دارند و محروم تر از مناطق کشورمان هستند. )روزنامه 

 (۴۹، هشتم تیر۵اطالعات ، گزارش آماری روستاها ،ص

 

 یر مجاز:حفر چاههای غ

به محور وجودی چاههای غیر مجار و حفر آنها در سطح استان های  مورد مطالعه ، دو ماهه خبری در روزشمار 

چشمه های جاری، عدم توجه به وجود   مختلف پرداخته شده است . گسترش این امر خود عاملی برای خشکاندن

ب به یکی از اساسی ترین مشکالت آن های مرکزی است که امروز کمبود قنوات و بازپرداختن به آنها در نقاط استا

 آنها بدل شده است .

در روزشمار خبری در خصوص تعداد چاه های غیر مجاز در استان کرمانشاه و برنامه های شرکت آب منطقه ای 

. باید می دهدحلقه چاه غیرمجاز در استان خبر  ۵١١ از وجود هفت هزار و رد با متخلفان در این زمینهبرای برخو

یاد کرد ، این چاه های غیرمجاز از مهمترین عوامل موثر در نابودی آب های زیرزمینی استان خصوصا در 

از این تعداد چاه " اد و گفت: ای استان کرمانشاه خبرد اطراف سراب ها هستند. مدیرعامل شرکت آب منطقه

تاکنون حدود چهار هزار حلقه آن پر " . وی افزود: "حلقه آن در بخش خانگی است ۸١١ غیرمجاز حدود دو هزار و

حلقه چاه غیرمجاز دیگر وجود دارد که در برنامه امسال انسداد یک هزار حلقه آن را در  ۵١١ شده و سه هزار و

 "دستور کار داریم.

مورد نیز به صورت  ۷۳ حلقه چاه آب فعال است که ۳۸١ در حال حاضر یک هزار و  یالمدر منطقه استان ا

 .غیرمجاز فعالیت دارند

حلقه  ۸۶١ تا کنون وجود چاههای غیر مجاز سر به هزاران می زند . که بر پایه خبر اعالم شده همدان در منطقه

در  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان ، مرتضی عزالدین.چاه غیر مجاز در استان همدان مسدود شده است

هزار متر مکعب در مصرف آب  ۵١١ میلیون و ۴۸ با انسداد این تعداد چاه "اعالم داشت ؛ خبرنگار مهر گفتگو با

حلقه چاه از ابتدای سال جاری تاکنون در استان همدان پر شده  ۳١٠ صرفه جویی شده است، بیان داشت:

 ".میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است ٠۸ که

حلقه چاه  ٠۳۵ حلقه چاه در رزن، ٠۶۳ حلقه چاه در بهار، ۸۳ حلقه چاه در اسد آباد، ۹۹ " تعادادر ادامه افزود: یو

حلقه چاه در  ۶۴ حلقه چاه در مالیر و ۷۴ حلقه چاه در کبودترآهنگ و ٠۳۴ حلقه چاه در فامنین، ۳۳ در تویسرکان،

 ".حلقه چاه غیر مجاز در همدان مسدود شده است ٠۳۵ نهاوند و

غیر مجاز در سایر مناطق کشور همچنان به کار و بهره از چاه های حلقه جدا از موارد یاد شده ، هزاران هزار 

ایشان بهره می رسانند ولی در اشل عمومی ههها هر چند به استفاده کننده گان آن و زمین ابرداری مشغولند ، این چ

برای حفر این چاهها بی کافی ان مالی کفضای بهره وری همگانی را بویژه برای کشاورزان تنگ دست که از ام

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


ر می سازد . لذا از راهکارهای مقابله با بحران آب و صرفه جویی در مصرف آب در حوزه بهره اند ، دشوا

 انسداد چاه های غیر مجاز و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه ها است.  کشاورزی و آب شرب،

 

 :روستائیان تاثیر تخریبی آن بر محصوالت و و جابجایی آن کمبود آب

برای و شرب ب است. تنش آب مشکل دریافتن منابع آب شیرین کمبود آب شامل تنش آب، کم آبی و بحران آ

، که علت آن تخلیه منابع است. بحران آب وضعیتی است که در آن آب قابل آشامیدن و تلقی می گرددآن استفاده 

استفاده بهینه از آن ما در صورت دست یابی به آب شرب و  غیر آلوده در یک منطقه کمتر از تقاضای آن است.

کردن  نمی توانیم کنترل بنیادی در میزان مصرف آن را برای آحاد مردم فراهم سازیم . چاره کار در گرا

ت . چرا که همواره در دل یک جامعه صددرصد طبقاتی ، همواره نیرویی با جیب هزینه استفاده از آب نیس

خرهای شخصی و پر برگ نگهداشتن باغ و بوستان تمصرف بیرویه اب را با پرنمودن اس دگشادش می توان

ه و نباغچه خابا طراوت نگهداشتن و  تویالهای خود و شستن ماشین و آب پاشی های گاه و بیگاه چمن حیا

را بپردازد ولی مردمی که به نان  ی ماهیانهو قبض هاداشته ن دگاهی به کنتور آب مصرفی خوخرگاه خود، ن

 را با آمدن بارانی بیابند.  دوزند تا حاجت خودشب محتاجند ، همواره باید چشم به اسمان ب

است. خبر رسانی و موجود  لمعضحل راهیابی به امر گیر کردن مردم در چاره کار در اطالع رسانی و در

از راهکارهای ی گرفتن آنان برای راهیابی های الزم زخبر رسانی و آگاهی بخشی به مردم و به بابازهم 

 اساسی این مرحله می باشد. 

استان است  هر های مهم در بخش کشاورزی آبی، یکی از چالش بحران کمنقاط مختلف کشور، امروز در ایران و در

 روبرو شود.محصول های تابستانه با کاهش  ویژه کشت  که باعث شده درصد زیادی از محصوالت کشاورزی به

ب روستا ها به شهرها همه و همه یا آبحث حفر چاههای عمیق ، سد سازی های بیرویه و انتقال آب رودخانه ها 

کشاورزی  به اصطالح اصالحدر ب ی در بخش آخود ناشی از نگاه سرمایه دارانه و دخالتگری بخش خصوص

کاهش نزوالت بچشم می آید ،  بیش از همه آنچه استان خوزستان  می باشد . با نگاهی بهو گستراندن آن  سنتی 

ت باال و در نهایت درجه حراربا توجه به های خوزستان،  جوی، احداث سدهای متعدد، برداشت آب از سرچشمه

تبخیر باال از جمله مواردی هستند که اثر مستقیم بر کاهش سطح و عملکرد محصوالت کشاورزی خوزستان دارد و 

اصالح ساختاری کشاورزی سنتی  ادعای. این جابجایی نا خواسته ،  شود منجر به کاهش درآمد تولیدکنندگان می

خود تغذیه وانست ت، می تولید سبزیجات انواع روزگاری خوزستان با  .بخش خصوصی را به مسخره می گیرددر

دخالتگری انواع و اقسام نهاد ها  ، در مقابلآب . امروز با عدم تامین  استان و هم بخشی از کشور را تامین نمایدکل 

   ل نشسته است. ول به گ  صاین مح دتولی کشور، دسینمه مکج و کوله بودن نظا و

مهندسی کردن فرآیند   ورزی، مهندسی کشا  ترین وظیفه نظام مهمبحران بیابیم ، چنانچه بخواهیم راهی برای عبوراز

تولید است ولی متأسفانه این فرآیند با مشکل روبرو شده و باعث شده تا تولیدکنندگان به دلیل کاهش درآمد، همکاری 

این در  مهندسی کشاورزی بهره کافی نبرند. خود را با مهندسان کشاورزی کمتر کرده و از اعضای سازمان نظام

مهندسی  التحصیل کشاورزی در نظام هزار فارغ ٠۳ بر  اکنون بالغ هم برپایه آمار تا حال اعالم شده، حالیستکه 

 هستند.جویای کار یابیکار وخود کشاورزی خوزستان عضو هستند که بیش از نیمی از آنها 

انتقال آب از رودخانه دز برای نگهداری فضای سبز استان تهران و چندین طرح دیگر انتقال آب در دست اجرا اما 

التحصیالن کشاورزی، متأسفانه  اری کشاورزان و فارغعالوه بر بیک ،کارون(  خانهرود )برای تاراج آب خوزستان 

 مردم را تحت تأثیرات منفی خود قرار داده و تبعات اجتماعی نیز در پی خواهد داشت.

به عنوان  خوزستان خودو های جاری خوزستان  استان، باالدست رودخانه ٠۳ حدود انتقال هر سطح آب کارون،

که اگر  ، را تماما می خشکاند رسند جراحی به آن میهای کارون، دز، کرخه، زهره و  که رودخانهآخرین استانی 

و فاجعه باری  رفته نشود با اوضاع بسیار خطرناکجدی گهم محیطی و تغییر اکوسیستم استان   زیستطبعی مسائل 

  همت بربندد!د کمرروبرو خواهیم شد ، که هیچ نیرویی برای حل آن نمی توان



راه حل های کوتاه مدت نمی توانند راه حل اساسی باشند. برای ، بزرگیبرای حل چنین معضلی به باورمن 

بایستی به بسیاری از فاکتورها توجه کرد. در این مسیر شفافیت در اطالع رسانی و  ،رسیدن به راه حل اساسی

اخبار، دوما برای اطالعات و برای رد و بدل کردناوال  ،خبری ، دخالت دادن خود مردم ایجاد جریانی آزاد 

نت های آبرسانی دارد، می تواند نقش اساسی برای راهیابی های ممکن که ریشه در احیاء س ریقطارائه ال

 مشکالت موجود ایفاء نماید.

 دشواری دست یابی به آب در کل جغرافیای ایران :
 

تیر( کم آبی و بحران فراروی آب درکشور، به ما نشان می دهد که  -)خرداد  وارسی دوماههخبری روزشمار

حتی استان های گیالن و مازنداران که روزگاری پرآب ترین وباران زاترین نقاط کشوربوده و محصوالت 

کشاورزی آن عمدتا دیمی بوده است ، امروزبا دشواری قطره چکانی آب روبرو اند . توصیف این وضعیت 

کاهش بارندگی  »بازگو می گردد   دراستان البرزدر منطقه جغرافیایی ) مازندران ( از زبان مسئولین اینگونه

چند سال اخیر در استان البرز باعث شده، تا این استان که زمانی در ردیف استانهای پر آب کشور قرار داشت، 

هایی که گرفتارخشکسالی است، مطرح شود. خشکسالی یا کم بارشی در البرز  امروز به عنوان یکی از استان

و به تبع آن خشک شدن بسیاری از رودخانه ها، توجه بهره برداران دو  کیلومتر مربع مساحت ۸١١ هزار و ۵ با

بخش کشاورزی و صنعت استان البرز را به سوی برداشت بی رویه از منابع آبی زیر زمینی معطوف شده به طوری 

 .هزار حلقه چاه عمیق و غیر مجاز در این استان دارد ٠١ که آمارها حکایت از وجود بیش از

به  ۹١ هزار نفر در دهه ۳١١ افزایش جمعیت در پنج دهه اخیر سبب شده تا جمعیت البرز از حدوداز سوی دیگر 

حدود سه میلیون نفر در زمان کنونی برساند که تامین آب این جمعیت دست اندرکاران را به توسعه شبکه های 

ی نداشتن آب در استان های ، اگر بخواهیم دشوار«آبرسانی در سطح منابع آبی سطحی و زیر زمینی وا می دارد.

همچون کرمان ، بندرعباس، بوشهر ، لرستان را به نقاط شمالی بیافزاییم ، باید به این حرف معاون وزیر نیرو 

چشمه ها و قنوات یا خشک شده اند و یا آب آنها رو به اتمام است . حتی چاه ها درحال » بیاندیشیم که اعالم کرد : 

)روزشمار دو ماهه کم « ن روستایی ایران منتظر رسیدن آب شرب با تانکر هستند خشک شدن هستند . هفت میلیو

 آبی ...(

با این همه ما در ایران با تنوع آب و هوایی روبرو هستیم. بدین معنی که در جایی ما با بارش برف و باران  

اقلیمی که در  روبرو هستیم در منطقه دیگری با گرمایش هوا و آفتاب داغ روبرو ایم . و این تنوع

نوع اش دیده می شود. بدین معنی که در جایی ما با بارش برف ۴ منطقه را پوشش می دهد ، درایران  ٠۹جهان

و باران روبرو هستیم در منطقه دیگری گرمابیداد می کند .و در جای دیگر باران فراوان است . این وضعیت 

  ردهای مهمی برای ما داشته است.شرایطی را بوجود آورده، که دستآو  اقلیمی در ایران ،

کشاورزی سنتی ایران خاصه در مناطقی که کوهستانی نبوده اند، درمسیر دشت ها ، بهره گیری از آب قنات 

ازدیربازازدرخشان ترین ابزاربهره وری آب و تمدن ایرانی است . هر چند بهره گیری از قنات ها بعد از 

 و کشاورزان بطرفش نرفتند.اصالحات ارضی شاهانه ، تماما فرو ریخت 

در گذشته حتی در مناطق کویری ما مردم با مشکل آب به شکل امروزیش روبرو نمی شدند که روستا را رها 

سازند و مهاجرت نمایند.اینگونه ترک کردن روستا و روی آوری به شهر ها خیلی کم اتفاق می افتاد. می شود 

سیستم بهره گیری از قنوات بهم ریخت. بعد از اصالحات ارضی  گفت ؛ دردوره بعد تراتفاق افتاد . آنگاه که

و « وزارت نیرو» و پنجاه هدایت ۹١شاهانه و طرح های ارضی منصور روحانی قزوینی ، که در دهه

در دوره نخست وزیری علی امینی از طرف « سازمان آب تهران » و مدیریت « کشاورزی و منابع طبیعی »

هیات مدیره و مدیریت عامل سازمان نوسازی و »مت بعدی منصو روحانی، ریاست شاه به او واگذار گردید. س

بود که به دستور شاه به این سمت گمارده شد . منصور روحانی در پیوند با « عمران اراضی غرب تهران

سیاست های ارضی شاه و سرمایه داران و زمین داران بزرگ به مانند هژبریزدانی وغیره ، سیاست محدود 

زندگی روستایی را برچینیم . خوب است ما به جای پنجاه بهتر آنکه " روستا ها پیش برد و می گفت ؛  سازی

عدم توجه به سیستم قنوات درایران  )نقل به مضمون ( " هزار روستا ، حداکثر پانزده هزار روستا داشته باشیم 



ضربه فراوانی در تامین آب های  ،کرمان و کاشان یعنی مناطق مرکز ایران –یزد  –دراستان های خراسان 

کشاورزان این مناطق وارد آورد و آسیب های فراوانی متوجه آنها شد و بهره وری از آب قنوات رو به 

فراموشی نهاد که تغییراتی فاحشی در سیستم آبیاری ما صورت گرفت ، درمجموع ضررو زیان فراوانی برای 

از انقالب و بعد از  کشاورزی کشور ما بجا گذاشت . بعد موضوع سد سازی ها است . که هم در دوره پیش

سد سازی های بیرویه   انقالب خاصه در دوره سازندگی هاشمی رفسنجانی و دوره احمدی نژاد هم ما با سیاست

بحث مستقل خود را می طلبد. تنها می توانم یاد آور  –که همانطوری که پیشتر یاد آور شدم  –روبرو هستیم 

یستم آب و تعادل آب در ایران وارد کرد که در همین گردم ؛ این سد سازی ها آسیب های فراوانی در س

روزشمار به نمونه هایی از آن و واکنش ها و اعتراضات مردم به ساخت وساز اینگونه سد ها پرداخته شده 

 است .

 

 :عوامل اصلی بحران کم آبی 

عنصر کم آبی، بی آبی و آنچه که مربوط به خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها است به سلسله عواملی مربوط 

می گردد که بازشناسی آن می تواند ما را در شناخت این بحران کمک نماید. سد سازی های بیرویه از دوره 

ندگی درفن آوری سدها که در هاشمی رفسنجانی تا دوره احمدی نژاد وعوامل قدرتمند پشت صحنه سیاست ساز

بیشترین موارد سپاه پاسداران پیشبرنده وعهده دار پروژه های سازندگی سد ها بوده است که امروز بدل به 

بحث مستقلی  -دراین ارزیابی ما جای ندارد و   مشکلی عظیم اجتماعی شده است. هرچند بازنگری به این عامل

 است .را با خود دارد. ولی توجه به آن مهم  -

برای وارسی بحران آب درایران تا به امروز نشست ها ، سیمنارها و همایش های پرهزینه ای برپا شده است . 

وارسی آب شرب شهرها خاصه در کالن شهرهای کشور، امروز یکی از مشکل سازترین بحث اجتماعی در 

: مسئله آب شرب و وارسی ایران است و این جدا از رساندن آب به زمین های کشاورزی است. می گویند 

گزینه روی   درسطح دولت ، وزارت کشاورزی و جهاد، درمجلس اسالمی ، به مانند پرونده هسته ای ،  آن

 میز است .

وارسی بحران آب مهم است ، زیرا زیست پذیری در ایران را در »درهمین رابطه محمد فاضلی می گوید: 

  «ه گزینه ها برای مدیریت بهترمنابع استفاده کنیم . معرض تهدید قرارمی دهد. بنابراین باید ازهم

مسئله کم آبی ، مخصوصا وارسی آب شرب درسطح شهرازنظر گستردگی جمعیت در مقایسه با روستا ها ، از 

 اهمیت خاصی برخورداراست .

آب شرب و  آب به مانند نان ، برای ادامه حیات و استمرارزندگی انسانی الزم و ضروری است. بنابراین کمبود

میلیون جمعیت ، می تواند به بحران عظیم اجتماعی منتهی ٠۹ قطع آن درسطح شهری همچون تهران با وسعت 

 شود.

دررابطه با تولیدات کشاورزی وعرصه محصوالت که دراختیارداشتن پشتوانه باران، آب رودخانه ها ، 

اندن محصول نقش دارد. در این شرایط نهرهای جاری آب، سد ها ، و وجود قنات ها و کاریزهای آب درپرور

 توجه و دقت کشاورزان ما دردستیابی به نوع محصول را مورد ارزیابی قرارمی دهد .

در سراسر کشورهمه  -برپایه روزشماردو ماهه خرداد و تیر -دروضعیت بحران موجود که نداشتن آب 

د سنجیده شود که تولید کدام محصول برای ما گیرنشان می دهد . درتبیین اقتصاد مقایسه ای درایران امروز، بای

به صرفه ترمی نماید ؟ مثال بین برنج ، گندم ، جو و ذرت، کدام اش را باید بکاریم تا ضررندهیم ؟ دراساس در 

بکاریم ؟ که از محصوالت آب بُر است ، یا هندوانه ، سیب زمینی زمین هامان مرکبات پرورش دهیم یا سبزی 

 اینها همه به نوع مهندسی آب رسانی ما مربوط می گردد.

دراقتصاد سنتی کشاورزان ما درجای جای کشورازدیرباز تا به امروز خود نوع پروراندن محصولشان را 

تعیین می کردند ولی امروز که با بحران آب در سطح کالن کشاورزی روبرو هستیم، باید توجه کنیم که چه 

که آب نداریم ومحصول کنیم تا صنعت کشاورزی ما با ورشکستگی روبرو نگردد. به نفع ما است که آنگاه 

دیمی ما نیزبه خاطرخشکسالی با مشکل بی آبی و کم آبی روبرو است و قراراست که با تانکر به مناطق مختلف 



آب برسانیم . ما برای مصرف یا حتی صدورکاال، باید بپرسیم ؛ گندم را وارد کنیم یا خود تولید نماییم . باید 

سیاست   ش این را داشته و دارد که خود تولید نماییم یا وارد کنیم .دقیق بیاندیشیم که کشت چه محصوالتی ارز

 برتری های تطبیقی و مقایسه ای در اقتصاد اینجا معنی می یابد.

 

 آیا می توان به مشکالت موجود فائق آمد؟
 

بیش ازهرچیزباید مشکالت موجود وچرایی آنرا بازشناخت. گمان زنی های موجود مشکالت را در تعدد 

میم گیری های موجود درروستاها می دانند. این مراکزتنها درشکل فرمانداری ها و بخشداری که مراکرتص

شوراهای روستایی را زیرنظر دارند، خالصه نمی شود. بعد از انقالب دهها مرکز از جمله : جهاد کشاورزی، 

ض الحسنه، بنیاد مسکن، شرکت های تعاونی روستایی، وزارت نیرو، بانک کشاورزی، صندوق های قر

صندوق های کارآفرینی امید، صندوق حمایت ازسرمایه گذاری دربخش کشاورزی کشور، سازمان میراث 

فرهنگی و بیمه روستائیان وعشایر، دفترامور روستایی و شوراهای استانداری، نهاد معاون تعاون روستایی و 

سپاه و ... می توان اشاره کرد که این مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، وجود پایگاههای بسیج ، کمیته ها و

همه مراکز ریز و درشت ، ازوظایف و عملکرد یکدیگر اطالع چندانی نداشته و هرمرکز به مقتضای سیاست 

های برنامه ریزی شده از باال تصمیم می گیرندو یا با تداخل درکارهم ، کمترین توجه ای به محوری ترین 

 ی های آنان ندارند.خواستگاههای کشاورزان و حل نیازمند

با نگاهی به آمارهای منتشره می توان دریافت ، امروز نرخ سواد روستائیان کشورمان به نسبت گذشته   

خانواده روستایی یک نفر تحصیالت دانشگاهی دارد. اگر چنین ۶درصد است وبه طورمتوسط درهر ۵۵باالی

ردم و خواسته فرزندان تحصیلکرده آن ها و است هیچ دلیل موجهی برای عدم واگذاری امور روستا ها به م

 پایان بخشیدن به ادامه تصمیم گیری مسئوالن از باال به پائین وجود ندارد. )ماخذ باال(

باید با شناسایی عوامل بحران زا، مشکالت موجود روستاهای محروم را با نگاه از پاهین به باال مد نظرداشته 

ائیان را برای تحقق خواسته هایشان مورد داوری و قضاوت ودرهرمورد نظرات وپیشنهادات خود روست

قرارگیرد. بیگمان این سطح ازتحصیلکرده های روستایی خود منبع سرمایه انسانی عظیم و کارآمدی را با خود 

دارد. هریک ازآنان با شناسایی مسائل و مشکالت پدران خود و مناطق محروم زندگی پیرامون خود با 

مکانات الزم به آنان، هر کدامشان می توانند نقش سازنده ای در بهترسازی محیط اختصاص و واگذاری ا

 روستایی شان داشته باشند....

 

به بحران کم  یو اهمیت توجه فعاالن حقوق کارگرآب شرب و آب مصرف کشاورزی 

 !آبی در ایران

پیشترآوردیم که مشکل قطع آب و برق ، در سطح کالن شهرها خاصه در فصل گرما ، یکی از مشکل سازترین 

رویکرد اجتماعی است که می تواند بحران های دیگری را هم بدنبال داشته باشد . ما امروز شاهدیم که در 

 هزار تن انسان روبرایم. با مرگ چند  کشور همسایه مان پاکستان ، بدلیل گرمایش هوا در فصل تابستان

تخریب محیط زیست و باال رفتن ریز گردها جدا از جنوب ایران منطقه اهواز امروز تا مرز استان های 

گرد و خاک آسمان کرج  مرکزی و خود تهران و کرج هم رسیده وگزارشات رسانه ها مرتب خبرش می رسد ؛

این امردرکنار مشکل  .ی به شدت از آسمان خاک باریدو برخی از شهرستانهای استان را فرا گرفت و برای ساعات

 آب شرب و مصرفی مردم ، مصیبت بزرگتری را متوجه کل جامعه می سازد.

از یکطرف و مصرف خود کارگران   پاسخ به این سئوال با نوعیت محصوالت مصرفی توده مردم

شت گندم و جو، برنج و ذرت ، کشورازسوی دیگر، گره می خورد . مثال باید روشن بسازیم در رابطه با ک

سیب زمین یا هندوانه که جزء کاال های حیاتی وکاالهای دستمزدی تلقی می شوند واین محصوالت مسلما 

دربازتولید نیروی کار وبنابراین درارزش نیروی کاراثرمی گذارند. کشت کدامش درشرایط فعلی با زندگی 

محصوالت که مصرفی عمومی   ه کشت وسیع اینچرا ک ؟کارگران وتوده محروم جامعه همخوانی دارد



کارگران وآحاد مردم را پوشش می دهد، چنانچه تولیدش گران تمام بشود ، خواه نا خواه قیمت نیروی کار و 

ارزش نیروی کار درکل باالرفته و این در حوزه های مختلف اقتصاد اثر می گذارد. آنهم عمدتا از طریق باال 

 ینه نیروی بازتولید کار.رفتن ارزش نیروی کارو هز

فراترازاین، اگربرای یک لحظه کشاورزی را به کناری نهیم ، خود طبقه کارگری که درشهرها زندگی می کنند 

با چه وضعیتی روبرومی گردد. آیا مشکل آب و بحران موجود با زندگی کارگران ارتباط دارد یا نه ؟ موضوع 

 زرگتر در وارسی این سوی قضیه نهفته است .مهم پاسخ به این پرسش است بعبارتی مسئله ب

همانطوری که پیشتریاد آورشدم ؛ برای بخش اکثریت جمعیت و خاصه طبقه کارگر، محصوالت کشاورزی ، 

بویژه گندم برای تامین نان ، برنج وسیب زمینی وحتی سبزیجات که غذای اصلی وروزمره مصرفی سفره آنان 

یاتی واز زمره کاالهای دستمزدی اند . آنجا که تولید محصوالت الزم را فراهم می سازد. اینها کاالهای ح

مصرفی کارگران، گران تمام شود ، بدست آوردن آن نیزدشواری دیگری را متوجه سبد هزینه های زندگی آنان 

می سازد. ازاین جاست که بحث کشاورزی ، ازدیرباز تا به امروز، زادگاه اقتصاد سیاسی بوده است و این آن 

که باید فعاالن مدافع حقوق کارگران در شرایط بحران همه جانبه اقتصادی جامعه ما، خاصه   کته ای استن

بحران آب ، بدان توجه نمایند. ذکراین نکته که مسئله آب، کم آبی، بی آبی، نداشتن آب شرب چه ربطی به 

ساعات کارآنان ، حقوق های  مبارزات کارگران ما دارد ، بحث ما همچنان پرداختن به دستمزد کارگران ،

اسالمی و بی توجهی به قدرتمداری معوقه ، بیکارسازی ها و غیره است . نادیده گرفتن بحران آفریده شده نظام 

وشریان های حیاتی زندگی توده بی چیز جامعه نیروی رنج وکار درتخریب محیط زیست وکارخش خصوصی ب

. پس روشن است که باال رفتن هزینه کاالهای دستمزدی به  تلقی می گرددرا به فراموشی سپردن  کشورمان

کارگران ایران از  که قه کارگر تمام می شود. ما فعاالن چپ باید همواره به این امر بیاندیشیمضرر طب

 چگونگی سیاست های مسئله کشاورزی و افت و رشد آن چه نفعی می برند و چگونه ضرر می کنند؟

جه به آرایش بعبارتی توجه به کشاورزی نه فقط نیروی کار کارگران کشاورز، دهقان را مد نظر دارد ، بلکه تو

موضوع کشاورزی  طبقاتی کل کشور را هم باید در نظر داشته باشد تا بتواند بردشوار های موجود فائق آید.

رزق و مسئله کشاورزی یعنی  تنها مربوط به وضعیت دهقانان کشاورز گردد.، مهمترازآنی است که  درایران

قبل ازهرچیز یعنی نیروی طبقه  که بازتولید نیروی کار منوط به آن است . بازتولید نیروی کار ، ،روزی مردم

غذایی ، می تواند اثر ویم . مخصوصا در مورد کاالهای مصرفی و این اهمیت دارد که ما بدان توجه نمایکارگر 

مثال کاالهایی که کارگران برای ادامه حیات خود ، ناگزیر به تهیه و بر روند زندگی کارگران بگذارد.  کلیدی

   بایستی نسبتا ارزانتر تمام شود تا اینکه جهش اقتصادی صورت گیرد.مصرف آن هستند. این کاال ها 

و نخواندن آنقدرسنگین و ترسناک نباشد که نشنیده گرفتن  توجه به این مهم  شاید برای فعاالن عرصه کارگری

اگر قرارنیست که تنها در حد  .تر جلوه کند و باور نکردنش برایمان آسانفراهم آمده  زشمار دوماهه اخبار این رو

به این مدافعه و صدور این اطالعیه و آن کلیشه های کوچک کارگران درجا بزنیم و خودمان را محدود بکنیم 

داشته باشد ، باید به این مسائل پرداخته  یک استراتژی سوسیالیستی که جنبش کارگری ما  . اگر قراره  بیانیه

چند آنچه راکه من در این فرصت   تفاوت بود. که بتوان نسبت به آن بی تر از چیزی است اما واقعیت سهمگین .شود

ماهه بدان پرداخته ام ، نشان داده که واقعیت این است که هرگز و در هیچ مقطع تاریخی دیگری از حیات طبیعی این 

ها،  انههای آب زیرزمینی، مرگ رودخ رفت سفره زایی تا این حد، کاهش و پس سرزمین، شاهد شتاب نرخ بیابان

های تولید گرد و خاک و طغیان ریزگردها،  ها، افزایش نرخ فرسایش خاک، تشدید چشمه ها و دریاچه خشکی تاالب

، تا بدین های روستایی در استان های سراسر کشور فرونشست و خودسوزی زمین و سرانجام خالی شدن سکونتگاه

وضعیتی  . ایم  نابودی یک سرزمین« شاهدان عینی»هر یک نفرمان باید با صدای بلند اعالم دارم :  ایم. نبوده حد

در  آن محیط زیست و اتالف منابع آبیجلوگیری از تخریب در دهد حتی امروز هم برای توقف دخالت  که نشان می

 .دیر است تا چه رسد به فرداجای جای کشور 

 ۵۲۶۴جوالی  ۶۲ برابر با ۴۹۳۴ مرداد۴ شنبهیک
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 در ایران ب آو بی آبی و بحران کم آبی  خبریروزشمار

 ۰9۲1تیر ماه خرداد و 

 

 کبودرهنگ دراعتراض به تشدید بی آبی تجمع زنان روستایی در مقابل فرمانداری 

برپایه خبردریافتی در اول خرداد آمده است : در پی تشدید بی آبی در برخی روستاهای 
کبودراهنگ؛ جمعی از زنان روستای طاهرلو روز سه شنبه هفته گذشته در مقابل فرمانداری 

 .کبودرهنگ تجمع و خواستار حل مشکل آب آشامیدنی روستای خود شدند

خرداد کورنگ، يکی از اهالی روستای طاهرلو گفت: از آغاز فصل گرما به علت 1گزارش به
 .کمبود آب شرب اهالی اين روستا رنج می برند

وی که خود را نماينده معترضان وضعیت آب روستا معرفی کرد در تماس تلفنی گفت: وضعیت 
مل است و زنان این کمبود آب شرب در روستای طاهرلو بیش از شش سال است غیر قابل تح

 .روستا از کمبود آب بیشترین مشکالت را تحمل می کنند

گفتنی است برخی روستاهای کبودراهنگ با توجه به خشکسالی های پی در پی دچار کم 
 .آبی شديد شده اند

هفته گذشته نیز یکی از اهالی روستای طراقیه در تماس تلفنی گفت: قنات تامین آب 
 .حفر یک چاه در کنار آن خشک شده استروستای طراقیه بر اثر 

وی گفت: اگر این چاه غیر مجاز است، چرا مسئولین آن را مسدود نمی کنند تا آب آشامیدنی 
مردم این روستا تامین شود. و اگر مجاز است چرا مسئولین برای آن مجوز صادر کرده اند و 

 .باعث شده اند مردم این روستا تشنه بمانند

ش در خبر منعکس شود گفت: جمعی از اهالی این روستا نیز در اعتراض وی که نخواست نام
 به وضعیت آب شرب روستای خود در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند.

================ 

 بازتاب خشکسالی بر فرهنگ و اجتماع

 شناس جامعه خزاعي/ گيتي
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انداز اقلیمی ناخوشایندی که  چشم  آمده است : درباره 49خرداد  2به نوشته روزنامه قانون در 
کند، بسیار گفته شده است. گرچه نخستین پیامد  به تلخی پیش روی ایران خودنمایی می

قلیم، اما خشکسالی، خشکیدن یک سرزمین است و از دست رفتن زایایی و شادابی آن ا
طبیعت آن است. از این رو پیامد   انداز تکیده دامنه خشکسالی بسیار فراتر از چشم

در ایران محدود نمی شود به تبدیل فالت ایران به سرزمینی تفتیده، که نه بر روی   خشکسالی
ها آبی جاری نیست. پیامدهای بعدی ناشی از جایگیرشدن هیوالی  زمین و نه بر بستر آبخوان

الی، تعطیلی اجباری کشاورزی، صنعت و سایر مشاغل هستند. در گام بعدی، نظام خشکس
های دامنگیر  اجتماعی، مورد تهدید آشفتگی  گیرد و سامانه اجتماعی را هدف قرار می

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از استقرار خشکسالی قرار خواهد گرفت. آنچه در پی 
اجتماعی و فرهنگی  ای خشکسالی است که سامانه خواهد آمد، تاملی بر بعضی پیامده

  کند. ایران را تهدید می
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 امنی تهدید امنیت ملی و گسترش نا -1
مخدر،  موقعیت ژئوپولیتیک ایران و قرارگرفتن در شاهراه قاچاق، تروریسم، کشت و توزیع مواد

نه، ایران را به ای و مذهبی در خاورمیا های فرقه ای و قومی، و درگیری های شدید منطقه تنش
های تروریستی جهان، در  بارترین کنش بدل کرده است. خشونت  کشیده یک نارنجک ضامن

اکنون در چند کیلومتری مرزهای شرقی ایران،  دهند. هم مجاورت مرزهای ایران رخ می
کند  ترین سیستم آموزشی تروریسم در جهان، نیروهای جان برکف انتحاری تربیت می نهادینه

کیلومتری مرزهای غربی، 11گذرد و در چند  دند راه بهشت از قتل عام شیعیان میکه معتق
دیوار  دیواربه های  خونریزترین گروه تروریستی جهان، اوقاتش را با سالخی یا آتش زدن همسایه

های مرزی و  ترشدن گذرگاه دیدگی اقلیمی و بیابانی گذراند. افزایش آسیب ما می
ای به داخل کشور  های فرقه مبسوطی برای گسترش تعرض  وهسرزمینی، ظرفیت بالق درون

بانی و پاسداری در  فراهم خواهد کرد. اکنون نیز به علت شرایط نامناسب اقلیمی، دیده
های تروریستی  بسیاری نقاط کشور غیرممکن یا بسیار پرخطر است و معبر امنی برای گروه

تر  تر و این تردد ایمن اسداری غیرممکنفراهم کرده است. با تشدید تفتیدگی سرزمین، این پ
  هم خواهد شد.

 های قومی و به خطرافتادن تمامیت ارضی افزایش تنش -2
ایران جزو معدود کشورهای جهان است که توانسته اقوام مختلف را زیر پرچم یک هویت 

ان یک و به عنو  مشترک گرد آورد. اقوام ایرانی در گذر تاریخ همیشه به خوبی کنار هم زیسته
های قومی  اند. اما در شرایط بحرانی تنش دار هویت مشترک ملی و ایرانی قوم واحد میراث
های کهنه و نهادینه، این ظرفیت را دارند که اختالفات قومی را به  کنند و تبعیض شدت پیدا می

  زا و ویرانگر تبدیل کنند. عاملی تنش
آمیز بود برای دولت، که  تان، آزمونی عبرتاخیر مهاباد و گسترش ریزگردها در خوزس  دو حادثه

های قومی غیرفارس با  آمیز اقوام در ایران، پیوند اقلیت دریابد با وجود همزیستی مسالمت
پذیر است. هیچکدام از دو حادثه، ارتباط مستقیمی به  نظام اجتماعی چقدر شکننده و آسیب

اقوام   ستر احساس تبعیض کهنهقومیت مردمان ساکن در این مناطق نداشت اما آتش زیر خاک
را به تلخی و البته خونین، سو ق داد. مطالبه برقراری امنیت نسبی و هوایی برای تنفس در 

کردند  ها بود و حتی به روشنی بیان می نشین معترضان از پایتخت  خوزستان، حداقل خواسته
جنگ   ذیر از ناحیهناپ هایی جبران که در گذر سالیان، محرومیتی طوالنی و ناحقي و آسیب

های  اند. بنابراین، تشدید وضع نامساعد اقلیمی در کشور، ظرفیت تبدیل چالش تحمل کرده
  های قومی و پرخطر را داراست. اقلیمی به تنش

 گسیختگی کالن اجتماعی تضعیف هویت ملی و افزایش ازهم -۳
لیل محرومیت اند که به د متاسفانه مناطق در معرض خشکسالی شدیدتر، همان مناطقی

تر شدن  تر است. وخیم شان نیز افزون های اجتماعی تری دارند و آسیب مزمن، موقعیت شکننده
پذیری اجتماعی هم خواهد شد. باید توجه داشت  شرایط اقلیمی، موجب تشدید آسیب

دهد، اما شهروندان در مقابل حاکمیت  قهقرای اقلیمی در همه جای سرزمین یکسان رخ نمی
لیف یکسانی دارند، بنابراین، خواهان برخورداری از حقوق یکسان و سهم برابر از و دولت تکا

  آرامش و سالمت محیطی، رفاه و امنیت هستند. قهقرای اقلیمی ناهمسان، موجب توسعه
سرطانی محرومیت و ناامنی در برخی مناطق و افزایش احساس تبعیض خواهد شد که به 

گسیختگی مزمن اجتماعی منجر خواهد شد.  یش ازهمکاهش بیشتر سرمایه اجتماعی و افزا
  
 توسعه تصاعدی فقر -۴

کنند. همین االن هم جمعیت پرشماری از  ها فقرا را فقیرتر و محرومیت را تشدید می بحران
برند. خشکسالی و زندگی در اقلیمی  مردم ایران در شرایط اقتصادی ناگواری به سر می

ر فقر و هم بر تعداد تنگدستان خواهد افزود. به واقع، وکار، هم ب کشت وبار و بی برگ بی
آب و بار بودن زمین و عدم امکان ارتزاق، همین االن  محرومیت ناشی از تکیدگی اقلیمی و بی

هم کمی دورتر از پایتخت، در مناطقی که دارند به سختی و تلخی، خشکسالی را تجربه 
 کنند قابل مشاهده است. می

  د عزت و غرور ملی.افزایش فقر و تهدی -۵
تری برای  مندانه های معقول و عزت با کاهش بیشتر منابع در پی خشکسالی، چنانچه راه



المللی خواهد شد.  های بین تامین غذا و آب اندیشیده نشوند، ملت ایران قطعا نیازمند کمک
ی های محروم، مورد حمایت نهادها همین االن هم تعداد قابل تاملی از شهروندان استان

های یونیسف، یونسکو و برنامه عمران سازمان ملل در ایران  قرار دارند. گزارش المللی  بین
های  نمایانگر وابستگی بهداشتی و آموزشی جمعیت پرشماری از ملت ایران به کمک

ملی به علت    تر شدن خزانه المللی است. با گسترش خشکسالی، رشد بیکاری و خالی بین
های  های کمک کننده البته ضعف نهادهای تامین اجتماعی، دریافت مقابله با خشکسالی، و

های افزایش  انداز سیاست حمایتی پرشمارتر خواهند شد. کمیابی منابع، در کنار چشم
  دوستانه های انسان جمعیتی، ملت ایران را در سطحی وسیع، به مردمانی نیازمند به کمک

  وزش تبدیل خواهد کرد.المللی در حوزه غذا، بهداشت و آم ملی و بین
 تضعیف اخالق، اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی -۶

تواند پیامد  حرمتی به طبیعت، یکی از عوامل فروپاشی اقلیم است، اما می اخالقی و بی بی
گردد.  خشکسالی هم باشد. دالیل تحلیلی آن، به رابطه متقابل اخالق و کمیابی منابع برمی

های  های مکرر، به عنوان یکی از نمونه افزایند. زلزله رفتاری را میها آشفتگی اخالقی و  بحران
گذارند،  ها را به نمایش می بحران طبیعی در ایران، عالوه بر آنکه روح همبستگی ایرانی

های عملی دردناکی برای سنجش اخالق، به وقت مرارت ناشی از ویرانی و کمیابی  آزمون
ها توسط راهزنانی که  ها و منجیلی ها، رودباری بمی  شده های مثله اند. جنازه منابع هم بوده
های زندگی به محل هجوم آوردند، یادمان تلخی است که یادآوری کند ما  مانده برای غارت ته

را داریم که هنگام کمیابی منابع به   های جهان، این ظرفیت بالقوه هم مثل سایر ملت
میابی ناشی از خشکسالی، حس عالوه، ک القلب تبدیل شویم. به موجوداتی قسی

کاهد و خودمحوری را  نوعدوستی و اشتیاق برای کمک به یگدیگر و اعتماد را فرو می
 افزاید. می

  افزایش خشونت -۷
شود به راحتی ادعا کرد  اند. نمی خشکسالی و خشونت پرداخته  مطالعات فراوانی به رابطه
داری که در اخالق و  ا آسیب دامنهخشونت است، اما خشکسالی ب  خشکسالی عامل فزاینده

های آن را در جوامعی  شود. نمونه کند موجب افزایش خشونت می سرمایه اجتماعی ایجاد می
 توان مشاهده کرد. کنند، به راحتی می که همزمان خشکسالی و خشونت را تجربه می

 مهاجرت یا محکوم به ماندن؟! -۸
توان برشمرد که فقر آب و  ، مصادیق فراوانی میشناختی  های تاریخی و باستان بر اساس یافته

بوم،  را مورد تهدید قرار داده و با از دست رفتن زیست  کاهش بارآوری سرزمین، بقای تمدن
اند. امروز در  تر کوچیده تر، زایاتر و پرآب بار زندگی را برداشته و به جایی مناسب ساکنان کوله

چ سرزمینی محال است و شرایط سیاسی و ها کو ملت-ویکم و با وجود دولت قرن بیست
های تنگدست امروز، محکوم  کند. بنابراین، ملت ژئوپولیتیکی کشورها امکان کوچ را فراهم نمی

های تولید و نوآوری که از تبعات  به زیستن درون مرزهای سرزمین خود هستند. با افت ظرفیت
لت نیز، که برای بقا در فقر و خشکسالی است، سطح دانش و توانایی فنی و علمی آن م

یابد و موجب محدودیت امکان مهاجرت ملت  المللی ضروری است، کاهش می بین  جامعه
اند. بنابراین  خشکسالی و فروپاشی سرزمین گرفتار شده  شود که در چنبره تنگدستی می

ی جای مان است. ناممکن بودن جابه ایران، تنها نقطه جهان است که در اختیار ما و فرزندان
تواند ما را به فهم ضرورت مراعات  سرزمینی، گرچه عاملی محدودکننده است اما می

 های الزم برای استمرار بقا هم برانگیزد. مولفه
  راه چاره چیست؟

فرجام باشد. بنابراین، الزم است یادآوری کنم  دهم این نوشته خوش البته من ترجیح می
مینی و تجاوزها، جان به در برده و همچنان ترین مصایب سرز سرزمین ایران همیشه از سخت

 مانده است. دلیلی وجود ندارد این بار هم نشود و نتواند.« ایران»
های انطباق هوشمندانه با تغییر اقلیم را بیاموزند و  اند راه اگر ساکنان فالت ایران بارها توانسته 

پیامدها را به حداقل شک خواهند توانست هم  از مرز فروپاشی بازگردند، این بار هم بی
انطباق با بحران خشکسالی را عملیاتی کنند. دولت   های هوشمندانه برسانند و هم راه

دلی و قاطعیت  ترین متولی مدیریت بر سرزمین ناگزیر است با جدیت، سخت عنوان مهم به
فرآیند پرشتاب خشکیدن سرزمین را كند سازد و با تامل بر راهکارهای مناسب، پیامدهای 



اینکه مقابله با  مضراب بستگی دارد؛  گفته را به حداقل برساند. البته همه چیز به یک تک یشپ
خشکسالی و انطباق با تغییراقلیم، باید اولویت اول دولت در حوزه سیاست و امنیت داخلی 

 باشد.

================ 
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خوزستان مناطق  -آمده است : اهواز  49خرداد  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / اهواز در 

ست حاشیه نشینی را سالها به خود گرفته اند ولی در این میان منطقه بسیاری دارد که برچ
منبع آب اهواز یکی از مهمترین مناطقی است که نبود امکانات به شدت ساکنان آن را رنج می 

 .دهد
به گزارش خبرنگار مهر، حنگ، نابودی زمین های کشاورزی ، به زیر آب رفتن روستاهای اطراف 

ستان و بیکاری در اغلب شهرهای استان باعث رواج یافتن حاشیه سدهای ساخته شده در خوز
نشینی در استان خوزستان شده است به گونه ای که هم اکنون این استان دومین استان حاشیه 

 .نشین کشور به شمار می رود

بررسی شرایط زندگی در منبع آب به عنوان محله ای از سایر مناطق شهرستان اهواز که با درد و 
اشیه نشینی دست و پنجه نر می کنند می تواند شرایط سخت زندگی در این مناطق را به رنج ح

خوبی نشان دهد. شرایط سختی و کمترین امکانات و شرایط رفاهی از دردهایی است که اهالی 
 .این مناطق با آن دست و پنجه نرم می کنند

خیابان اصلی منبع آب، شهید  محله منبع آب همسایه حصیرآباد از محالت کارگرنشین اهواز است.
آید،  کریم باوی نام دارد. کوی منبع آب که از اولین اجتماعات حاشیه نشینی در اهواز به شمار می
 1۳۸۸در حوزه استحفاظی منطقه هفت شهرداری و در شرق اهواز واقع است. این محله در سال 

ر نفر بود. این محله هم اکنون هزا 22هزار متر مربع و جمعیتی معادل  ۷۵1دارای وسعتی بیش از 
با مسائل متعدد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه است که می توان به 

ساخت و سازهای غیر مجاز، نداشتن پروانه ساخت و سند قانونی، نارسایی خدمات شهری، 
 .کردآلودگی زیست محیطی، بیکاری، اشتغال کاذب و مواردی از آن دست در منطقه اشاره 

کوی منبع آب، چه از لحاظ قدمت و چه از لحاظ وسعت و جمعیت از بزرگترین محله های اسکان 
به دستور دکتر  1۳۵۶غیر رسمی اهواز به شمار می آید که در قلب شهر قرار دارد. در سال 

 شیرانی، شهردار اهواز، این ناحیه را که در آن زمان کوه بود، صاف کردند و به نمایندگی تعاونی
به آنها  1۳۵۷متر مربع زمین تعلق گرفت و در سال  1۶1مسکن به هریک از کارگران شهرداری 

تحویل داده شد. بعدها دیگر ساکنان که اکثرشان را مهاجران تشکیل می دادند به صورت بی 
ضابطه و غیررسمی به تسطیح کوه پرداختند و خانه هاشان را در آنجا بنا کردند که این روند 

 .دامه داردهمچنان ا

در منطقه منبع آب در زمینه آبهای سطحی مشکلی وجود ندارد ولی از اطراف این مناطق که دارای 
شیب هستند، آبها را به سمت پایین هدایت می شوند و به این ترتیب مناطق پائین دست با 

 .مشکل روبرو هستند

ین خانه ها در ارتفاع ساخته در منطقه منبع آب قسمتی به نام خانه های سازمانی وجود دارد که ا
شده و دارای سرباالیی های بسیار تیزی هستند. مردم برای اینکه از خیابان های اصلی به سمت 

این منازل بروند باید از پله های آهنی رابط بین خیابان اصلی و خیابان های سازمانی استفاده 
یی که در فصل تابستان و حتی بهار بر کنند. این پله ها به دلیل گرمای بیش از حد اهواز و دمای باال

 .شهر حاکم است بسیار داغ شده و مانند تازیانه ای بر دستان این افراد می نشیند
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سرباالیی های این خیابان ها بسیار نفسگیر بوده و برخی از خیابان ها برای تردد راحت تر مردم 
 .پله های سنگی را بعد از آن پله های رابط آهنی ساخته اند

 ود آب در منبع آبنب

امیری یکی از اهالی این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بیشترین روزهای سال، شب 
آب منزل قطع شده و تا صبح وصل نمی شود. حتی برای دو روز و یا بیشتر به صورت کامل قطع 

اعالم می تماس گرفته و از کارشناسان علت را جویا می شویم  122می شود. وقتی با شماره 
کنند که در حال تعمیرات هستند و قاعدتا نباید آب به صورت کامل قطع باشد و تنها باید با افت 

 .فشار روبرو شوید

وی می افزاید: آب نه تنها برای ما بلکه برای هر انسانی مایه حیات است. وقتی از دوستان و 
وصلی آب منزلشان را می  آشنایانی که در سایر مناطق اهواز زندگی می کنند میزان قطع و

 .پرسیم بسیار کمتر بوده و حتی به مراتب شاهد قطعی هم نیستند

امیری ادامه می دهد: نمی دانم علت قطعی های مکرر آب منازل این منطقه چیست؟ اما تنها 
درخواستی که از مسئوالن دارم این است که متوجه وضعیت بد زندگی اهالی این منطقه شده و 

هر بار قطعی آب، باید نسبت به خرید آب معدنی برای استفاده در کارهای روزمره و  بدانند که با
 .معمولی اقدام کنیم

 معتادان مزاحم یکی از مشکالت اصلی خانواده ها

خانمی از اهالی این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: ما حتی جرات نداریم فرزندان 
زیرا در این منطقه افراد معتادی فراوانی پرسه می زنند. هرگاه با  کوچک خود را در خانه تنها بگذاریم

پلیس تماس می گیریم فتیم نسبت به جمع آوری این معتادان اقدام می کنند اما مسئله مهمتر 
 .این است که بعد از چند ساعت دوباره آزاد می شوند

هست باید حل شود تا وی می افزاید: مشکل جوانان این منطقه اشتغال یا هر چیز دیگری که 
خانواده های مختلفی که در منطقه زندگی می کنند حداقل برای بیرون رفتن از خانه های خود 

 .دغدغه و ترسی نداشته باشند

 کودکان شاد مشغول بازی در آب های فاضالب

وقتی سری به کوچه پس کوچه ها و خیابان های مختلف منطقه منبع آب می زنیم بیشترین 
مان را جلب می کند، بازی کودکان بسیار زیاد با هم در این خیابان ها و کوچه ها چیزی که نظر

 .است. این کودکان معصوم غرق در شادی های خود مشغول بازی در آب های فاضالب می شوند

متاسفانه در بیشترین نقاط این منطقه شاهد سرریز فاضالب هایی هستیم که خانواده ها نیز به 
ر میان این فاضالب ها بی توجه هستند. با هر زنی که در این منطقه صحبت بازی کودکان خود د

می شود از سرریز فاضالب و یا آسفالت نامناسب و دست اندازهای مختلف محله شکایت می 
 .کند

یکی از جوانان این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: ما جوانان نیاز به شادی و سر زندگی 
ظاهر منطقه منبع آب چندان چنگی به دل نزده و باعث رنجش خاطر ما می شود.  داریم. متاسفانه

در این منطقه فاصله طبقاتی با سایر مناطق به راحتی به چشم می خورد. اصال روی این را نداریم 
که به دوستان خود که در سایر مناطق زندگی می کنند بگوئیم تا به ما سری زده و آنها را مهمان 

 .ه خود کنیمخانه و محل

علی پور ادامه می دهد: خیلی دوست داریم که با جوانان هم سن و سال خود به تفریح در پارک 
های سطح شهر پرداخته و در اواسط شب به خانه های خود برگردیم اما اگر وسیله نقلیه ای از 

م با آژانسی خود نداشته باشیم باید فکر چنین شادی هایی را از سر بیرون کنیم. چون اگر بخواهی
به خانه برگردیم یا باید هزینه اضافی را پرداخت کنیم و یا اینکه شادی به دست آورده آن شب را با 

 .غرغرهای راننده به علت وضعیت نامناسب آسفالت و دست اندازهای فراوان به باد دهیم



 ترس دختران برای بيرون ماندن از خانه در تاریکی شب

طقه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اگر برای کاری به بازار رفته و یا یکی از دختران جوان این من
جای دیگری کاری داشته باشم باید حتما قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردم. وضعیت 

 .روشنایی این منطقه اصال مناسب نبوده و دختران باید در روشنایی روز به خانه های خود برگردند

دختران جوان این منطقه هیچ محلی برای شادی خود نداشته و اغلب مجبور  شادمانی می افزاید:
هستند در خانه بمانند. البته بسیاری از دختران نیز به خاطر وضعیت بد اقتصادی خانواده های خود 

مجبور به کار در مرکز شهر هستند و در این شرایط نیز به دلیل تایم کاری مراکز فروش تا به خانه 
 .و نیم شب هم گذشته است 4گردند ساعت از های خود بر

وی عنوان می کند: تقاضایی که از مسئوالن داریم این است که به فریاد جوانان منطقه برسند و 
فکری به حال آنها کنند. شاید اگر جوانان مشغول به کار بوده و یا با روشنگری مشاوران به 

 .ار یکدیگر وقت خود را تلف نمی کردندتحصیالت خود ادامه می دادند هرگز در خیابان ها کن

 مصرف باالی قليان

یکی از پدران این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر از ترس بیشتر پدران از رواج بیش از حد مصرف 
قلیان میان فرزندانشان می گوید: متاسفانه اکثر پسران این منطقه نسبت به استعمال قلیان 

ز آنها یک یا حتی بیشتر از دو قلیان دارند. روزها و گاها نیز شب عالقه فراوانی داشته و هر کدام ا
ها تا صبح به جای آینده نگری برای خود جلوی در خانه ها دوره نشسته و نسبت به استعمال 

 .قلیان اقدام می کنند

علی علوی می افزاید: همه ما به این مسئله که استعمال دخانیات از هر نوعی که باشد مضر 
هستیم اما باید فریاد زد و گفت گوش شنوایی برای این حرف ها نیست. فرزندان ما است واقف 

حتی اگر هم در حال تحصیل در مقطع دبیرستان و یا در سطح دانشگاه باشند باز هم قلیان می 
کشند. تفریح سالم آنها در حال حاضر قلیان است و من از این مسئله بسیار می ترسم چون 

 .دخانیات فرزندانمان را برای امتحان سایر دخانیات بی مهابا تر می کنداستعمال هر نوعی از 

 مادران آینده سازان کشور دوره نشين خيابان های مختلف

فریده عشوری یکی از زنان این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: زنان محله بیشتر وقت 
ر می پردازند. نمی دانم چرا وضعیت خود را مقابل در منازل به دوره نشینی و صحبت با یکدیگ

اشتغال خانگی در اهواز تا این حد ضعیف است در صورتی که در استان هایی مانند اصفهان چنین 
 .وضعیتی به چشم نمی خورد

وی عنوان می کند: اگر سری به شهر اصفهان و یا حتی روستاهای تابع آن بزنید متوجه می شوید 
نه به پاک کردن حبوبات، گذاشتن سی دی در پاکت های مختلف که زنان ساکن در این شهر در خا

 .محصوالت چای و غیره، مغز کردن پسته و فندق و بسیاری از کارهای دیگر می پردازند

عشوری تصریح می کند: در این منطقه زنان به خاطر اینکه شغل خانگی نداشته و یا به هر دلیلی 
ز خانه مشغول به کار باشند، مجبور به هم نشینی جلوی مانند سواد پائین، نمی توانند در بیرون ا

 .در خانه های خود هستند

وی تصریح می کند: خیلی از مادران این منطقه دوست دارند که در ارتباط با مسائل مختلف 
اجتماعی و یا حتی درسی به فرزندان خود کمک کنند اما به دلیل سطح سواد پائینشان قادر به 

ر نیستند. وضعیت اقتصادی خانواده های ساکن در این منطقه چندان مناسب انجام این گونه امو
نیست و زنان باید با انجام مشاغل خانگی بازوی اقتصادی مردان خود باشند اما شرایط این 

 .مشاغل اصال برای ما فراهم نیست

 ایستگاه اتوبوس اما بدون توقف اتوبوس

آب سری بزنید یک تابلوی ایستگاه اتوبوسی می  وقتی به آخرین راستای خیابان های اصلی منبع
بینید که هرگز توقف اتوبوس را به چشم خود ندیده است. آخرین ایستگاه اتوبوس های منبع آب 



روبروی بانک صادرات این منطقه است و با تابلوی واقعی آخرین ایستگاه منطقه چند خیابانی 
 .فاصله دارد

قعی خود توقف کند باز هم مردمی که در انتهای این منطقه حتی اگر اتوبوس در آخرین ایستگاه وا
زندگی می کنند باید فاصله زیادی را تا خانه های خود پیاده روی کنند حاال چه رسد به اینکه 

 .اتوبوس نیز چند خیابان قبل از ایستگاه واقعی خود توقف کند

 یک بانک برای اهالی منطقه

ناطق شهری است که معموال هر خانواده نیز تعداد منطقه منبع آب یکی از پرجمعیت ترین م
فرزندان زیادی دارد. این منطقه از وجود بانک ملی، ملت و بسیاری دیگر از بانک های دولتی و یا 

 .حتی خصوصی محروم است

تابلوی بانک صادرات تنها بانکی است که در منطقه منبع آب به چشم می خورد. همه مردم این 
جام امور بانکی و مالی خود ساعت ها در بانک یا جلوی عابر بانک منتظر بمانند منطقه باید برای ان

 .تا نوبت به آنها برسد

 خانه هایی در دل کوه

مریم ابریشم کار عضو شورای شهر اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: مسائلی که 
شکالتی در بسیاری از مناطق کوی منبع آب اهواز دارد بسیار عدیده بوده و متاسفانه چنین م

شهرداری منطقه هفت اهواز به چشم می خورد. خانه های منبع آب از نظر جو ساختمانی اصال 
 .مناسب نبوده و امنیت کافی را ندارد

وی افزود: خانه هایی که در دل کوه و در این منطقه ساخته شده اند هر لحظه ممکن است که با 
ئله نشان دهنده این است که جان شهروندان ما در این منطقه در ریزش کوه از بین رفته و این مس

 .خطر است

عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: منطقه منبع آب دارای جمعیت بسیار باالیی است که تعداد 
اتوبوس های استفاده شده در آن کفاف جمعیت را ندارد. به هر حال شهروندان ممکن است 

این نوع سرویس دهی حمل و نقل عمومی که از وظایف  وسیله نقلیه شخصی نداشته و به
 .مسئوالن است نیازمند باشند

ابریشم کار بیان کرد: تعداد مراکز بهداشتی موجود در این منطقه نسبت به جمعیت بسیار کم 
است. همچنین فضاهای آموزشی، ورزشی، تفریحی و به صورت کلی زیرساخت های شهری و 

 .حدی نیستند که شهروندان در این منطقه راحت باشندحتی عبور و مرور منطقه در 

وی با تاکید بر اینکه شهروندان این منطقه به حداقل ها نیز راضی هستند، عنوان کرد: متاسفانه به 
دلیل اعتبارات کم شهرداری منطقه هفت نمی توانیم کارهای الزم را انجام داده و اکثرا از شهرداری 

 .ا باز هم کمبود دارندمرکز به آنها کمک می شود ام

 تراکم جمعيت باال

عضو شورای شهر اهواز یادآور شد: تراکم جمعیت در منطقه منبع آب دو یا حتی سه برابر منطقه 
های دیگر است. بارها از این منطقه بازدید داشته و راهکارهایی نیز ارائه شده است ولی از نظر 

حبت شده و مقرر شد تا پایان سال از شهرداری اعتبارات بسیار مشکل داریم. البته با شهردار ص
 .مرکزی اعتباراتی را به این منطقه اختصاص دهند

ابریشم کار تاکید کرد: مردم در این منطقه نیز باید برای پیشرفت و آسایش خود با شهرداری 
اینکه همکاری الزم را داشته باشند. به عنوان مثال اکثر خانه های این منطقه فاقد سند بوده و یا 

عوارضی پرداخت نمی کنند. البته منظور از همکاری با شهرداری در زمینه نگهداری از امکانات 
 .اختصاص داده شده به منطقه است

وی ادامه داد: برخی از مواقع شیشه ها و صندلی های به کار برده در ایستگاه های عمومی 
شاهده می شود که کولرهای اتوبوس که در منبع آب استفاده شده شکسته می شوند. گاها م



این ایستگاه ها را نیز برده اند بنابراین شهروندان باید در نگهداری از حداقل هایی که شهرداری به 
 .آنها اختصاص می دهند همکاری بیشتری داشته باشند

عضو شورای شهر اهواز بیان کرد: راه اندازی ایستگاه اتوبوس، فضای سبز و ست های ورزشی 
االیی برای شهرداری در پی دارد ولی در این منطقه به خوبی از چنین امکاناتی هزینه های ب

 .نگهداری نمی شود

ابریشم کار در پاسخ به این سئوال که چرا اتوبوس های عمومی تا آخرین ایستگاه موجود در 
 منطقه نرفته و یا اینکه سطل زباله های منطقه کافی نیستند، گفت: پیمانکار شهرداری بر اساس

فضا و جمعیتی که بر عهده می گیرد وظیفه دارد تا بحث جمع آوری زباله ها را پیگیری کند. مسئله 
اتوبوس ها را نیز حتما پیگیری می کنم ولی مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که شورای 

ع دهند تا شهر رابط بین شهرداری و مردم است بنابراین باید مشکالت مناطق خود را به شورا اطال
 .نسبت به رفع آنها اقدام کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، وضع زندگی در سایر مناطق حاشیه نشین شهر اهواز و برخی شهرهای 
بزرگ استان خوزستان نیز شرایط بهتری نسبت به منبع آب ندارد به همین دلیل باید یک عظم ملی 

 .اذ شودو استانی برای حل مشکالت مردم ساکن در این مناطق اتخ

================== 

 جانی که تغييرکاربری ازباغهای کرج گرفت/باغشهردیروز محل پارتی امروز

http://www.mehrnews.com/news/2667275 
 

در سال های اخیر  -آمده است : کرج  49خرداد  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / کرج در 
تغییر کاربری جان باغ های کرج را گرفته است. باغشهر دیروز محل پارتی های شبانه امروز 

 .شده است و آرزوهای جوانان در این مجالس مختلط یک شبه دود شده و به هوا می رود
نگار مهر، در گذشته ای که خیلی هم دور نیست وقتی نام کرج به میان می آمد به گزارش خبر

بالفاصله نقش باغات زیبا و سرسبز، درختان کهنسال و آب و هوای خوش در ذهن مخاطبان 
چالوس، وجود باغ های کم نظیر و صاحب  –مجسم می شد. ارمغان رودخانه کرج در محور کرج 

طراف کالنشهر کرج آثار باغشهری گذشته به چشم می خورد. شهرت در کشور است. اکنون در ا
ولی مهاجرت های بی رویه و گسترش شهر باعث شده چهره سبز شهر روز به روز سیاه و سیاه 

 تر شود.

قطع درختان کهنسال باغ های اطراف کرج آن هم به وسیله عده ای سودجو شهر را به سمت 
ن میان ُکلنگ تغییرکاربری به جان این باغ ها افتاده و بدقوارگی و بی هویتی پیش می برد و در ای

آنها را تبدیل به باغ تاالرهایی کرده است که از در و دیوار برخی از آنها فساد می بارد. ساختار این 
ای طراحی شده که شهر را مستعد انواع فساد می کند. آسیب برخی از این  گونه باغها به گونه

جامعه افتاده و در نهایت آسیبی به جای می گذارد که نتیجه اش جز فسادها مانند َکنه به جان 
 بیگانگی جوانان از ارزش های ایرانی و اسالمی نیست.

با یکی از جوانانی که در این جشن ها حضور دارد در ابتدا بسیار مشکل بود ولی پیگیری  مصاحبه

ساله این  2۴با این جوان های مدام ما به نتیجه رسید و اشکان حاضر به مصاحبه شد. گفتگو 
موضوع را به خوبی بیان می کند که؛ بسیاری از جوانان، فرار از مشکالت و َدمی شاد بودن را 

 بهترین دلیل برای حضور در این جشن ها عنوان می کنند.

اشکان یکی از جوان هایی است که برای چندبار در جشن هایی که در باغهای اطراف کردان در 
شود شرکت کرده است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: وقتی آدم اراده اش کرج برگزار می 

 را کنار بگذارد در ابتدای مسیر بدبختی قرار می گیرد.

وی از اولین حضورش در پارتی های شبانه در این باغ ها می گوید: برای اولین بار حشیش را در 
 قدری خندیدم که بیهوش شدم.یکی از همین مهمانی ها مصرف کردم پس از مصرف به 
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این جوان می افزاید: وقتی مزه مصرف مواد مخدر زیر زبان آدمی می رود پس از هر بار مصرف می 
گوید بار دیگر زیاده روی نمی کنم ولی بار دیگری وجود ندارد آدم حریص تر می شود و چند دقیقه 

 قبل از مصرف را به یاد نمی آورد.

جوانانی که در این مهمانی ها شرکت می کنند برای خنده و  اشکان می گوید: بسیاری از
سرگرمی دور هم جمع می شوند. ولی ساعات پایانی این جشن ها همه گوشه ای نشسته و از 

 حال رفته اند.

وی به بار دومی که در این مهمانی ها شرکت کرده است اشاره می کند و می گوید: آدمهایی که 
د را نمی شناختم ولی وقتی مواد مصرف می کردم با بعضی ها در این مهمانی شرکت می کردن

 چنان گرم می گرفتم که گویی فامیل هستیم.

اشکان که دیگر تمایلی برای ادامه گفتگو ندارد در پاسخ به آخرین سوال مبنی بر تعریف وی از 
یان جمع لحظاتی از مهمانی می گوید: در این مهمانی ها چراغ ها را خاموش می کنند و ما در م

فقط باال و پایین می پریم یادم نمی آید که خسته شده باشم معموال یک دست لباس اضافه در 
ماشین آماده دارم که وقتی می خواهم به خانه برگردم می پوشم چرا که بوی بد سیگار به 

 لباسهایم می چسبد.

یند جوانان غفلت مسئوالن فرهنگی که همیشه خوب حرف می زنند و تیترهای خوبی می گودر

این مرز و بوم با حضور در این جشن های پر تجمل هر از چند گاهی در صدر اخبار حوادث حضوری 
 فعال دارند.

شبهای اطراف کرج شاهدی برای حضور جوانان و نوجوانان است که برای مالقات با شادی های 
 برداشته است.سراب گونه بهترین تیپ خود را زده و سر و صدای شادی کاذبشان همه جا را 

در همین خصوص محمدتقی ایرانی فرماندار کرج در گفتگو با مهر می گوید: باغات اطراف کرج اغلب 
 غیرقانونی و بدون تغییر کاربری مورد استفاده بسیاری از افراد سودجو قرار می گیرد.

 باغ و باغچه در اطراف کرج پلمپ شد ۲۱۳

می کند و می گوید: برای بسیاری از صاحبان این  ایرانی در ادامه به رکود ساخت و ساز اشاره
باغها ساخت و ساز به صرفه نیست. متاسفانه به علت غفلت ها و عدم نظارت کافی در گذشته 

هر از چند گاهی می شنویم که مهمانی هایی در این باغها برگزار شده و در انتها با دخالت نیروی 
 انتظامی بسیاری از جوانان دستگیر شده اند.

فرماندار کرج در پاسخ به این پرسش که آماری در رابطه با پلمپ این باغها وجود دارد یا خیر، می 
باغ در اطراف کرج پلمپ شده است و نیروی انتظامی  ۳12افزاید: بله ظرف چند ماه گذشته تاکنون 

 با اینگونه افراد برخورد قانونی می کند.

هر از چندگاهی باغها و باغچه های پلمپ شده باز  وی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه چرا
مورد استفاده قرار می گیرد، می گوید: متاسفانه برخی از صاحبان این باغها با گستاخی در برابر 

قانون اقدام به باز کردن باغهای خود می کنند ولی در بسیاری از موارد با برخورد شدیدتر مراجع 
 قضایی مواجه می شوند.

ر پاسخ به این پرسش که شما مسئول تامین امنیت شهر هستید برای امنیت این مسئول د
جوانان این شهر چه برنامه ای دارید، می گوید: برگزاری مهمانی های مختلط در باغهای اطراف 
کرج جزو جرائم مشهود است. در آخرین جلسه شورای تامین شهرستان کرج با همکاری نیروی 

د باغهایی که پلمپ می شود دیگر حق فعالیت نداشته باشند تا انتظامی و دستگاه قضا مقرر ش
 به این وسیله بتوانیم از ادامه فعالیتهای ناصواب این محافل جلوگیری کنیم.

در ادامه برای چگونگی برخورد نیروی انتظامی با چنین معضلی، به سراغ فرمانده انتظامی 
گوید: متاسفانه بسیاری از  شهرستان کرج می رویم. سیدحسین سید حقیقی به مهر می



باغهای اطراف کرج بدون اینکه از نهادهایی مانند شهرداری و جهاد کشاورزی مجوز دریافت کنند 
 تغییر کاربری داده اند.

سید حقیقی ادامه می دهد: نیروی انتظامی با همکاری دستگاه قضایی بسیاری از باغهایی که 
 فاقد مجوز هستند را پلمپ می کند.

ول بیان می کند: گروه دیگری از باغ تاالرهایی وجود دارد که مجوز الزمه را دارند ولی بر این مسئ
خالف شئونات اقدام به برگزاری مراسم های مختلط می کنند که با آنها برخورد شدید قانونی می 

 شود.

امی فرمانده نیروی انتظامی کرج در پاسخ به این پرسش که آیا برای بهبود اوضاع، نیروی انتظ
برنامه ای دارد، می گوید: طبق گزارش های واصله می دانیم که در این باغها مجالس لهو و لعب 

برگزار می شود. درصدد هستیم که وضعیت باغهای اطراف کرج را ساماندهی کنیم و در حال حاضر 
 این موضوع در دست اقدام است.

در مواجهه با برگزاری چنین جشن  وی در پایان می گوید: نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود
 هایی عمل می کند.

 مسئوالن به فکر راه حل باشند

وجود چنین باغهای هر روز بیشتر از دیروز جوانان را به کام فساد می کشاند و غفلت مسئوالن به 
ویژه آنان که دستی بر آتش دارند باعث به دام افتادن بسیاری از جوانان شهر می شود. متاسفانه 

 شدن از این دام، هزینه های بسیاری را به خانواده ها و دولت تحمیل می کند.رها 

به نظر می رسد به جای اینکه مسئوالن مدام َدم از بی اعتباری بزنند به فکر راه چاره ای باشند تا 
جوانان برای دستیابی به لذت های جوانی راههای دیگری را انتخاب کنند. وقتی در همین شهر 

محله ای با ایده ای ابتکاری و با امکانات محدود ورزش را به میان صفوف نماز در  کرج ساکنان
مسجد می برند و از این طریق شادی برای خود می آفرینند چرا نباید برای جوانان در پارکهای شهر 

 جلسات گفتگو در رابطه با مسائل روز برگزار شود؟

گردان فرهنگی را که در میان دستگاه های مختلف مسئوالن با برنامه ریزی می توانند، اعتبارات سر
 دست به دست می شود ساماندهی کرده و برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان هزینه کنند.

در پایان باید گفت؛ ماه مبارک رمضان نزدیک است و مردم در مساجد حضور فعال تری دارند. در این 
وانان به برنامه هایی با محور حفظ ارزش های ایام می توان برای جذب حداکثری جوانان و نوج

 اسالمی در جامعه تالش کرد.

=================== 

 های دریاچه های کند برای نجات آخرین نفس قدم

 ُبرُبر مسعود عكس: سرزمين/ گروه ُبرُبر/ مسعود
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آمده است : دریاچه خشک شده است. بختکی  49خرداد 9به نوشته روزنامه قانون در تاریخ 
های عمیق  های منتهی به دریاچه نشسته است و حفر چاه به نام سد روی همه رودخانه

رود که  رود و سیمینه کند. زرینه مجاز و غیرمجاز برای کشاورزی از زیر دریاچه را زهکش می
های  کردند امروز به ماندابی از پساب درصد از آب دریاچه ارومیه را تامین می ۴۸مجموعا 

اند و کسانی که مخالف توسعه کشاورزی در منطقه بودند اکنون دیگر  کشاورزی بدل شده
اندازی  ه آن دستبینند؛ زمینی باقی نمانده که توسعه کشاورزی ب دلیلی برای مخالفت نمی

 کند.
چه از درون پنجره هواپیما نگاه کنی و چه از پشت شیشه ماشینی که جاده کنار دریاچه را 

رود، خط ساحلی دریاچه پیداست. یک سوی خط، دریاچه ارومیه به نفس نفس افتاده و  می
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های سرسبز و پرآب خودنمایی  یک سوی دیگر، درست چسبیده به دریاچه نیمه جان، باغ
پرسند مگر آب این حوضه کجا رفته که دریاچه  اند می کنند. بسیاری که این صحنه را ندیده می

گویند کشاورزی را باید تعطیل کرد. از طرح  اند می ارومیه خشک شده است؟ آنان که دیده
دهند تا دست کم برای مدتی  گویند که در آن به کشاورزان کمک هزینه می می« نکاشت»

اندرجد از همین  گویند جد های دیگری دارند. می دارند. کشاورزان اما حرفدست از کشاورزی بر
دانند که اگر  کنند. می اند و اکنون نیز همه خانواده از همین راه ارتزاق می راه زندگی کرده

خواهند دست کم آخرین  ماند و نه باغداری اما می دریاچه خشک شود نه باغی می
ایستند و از  را نسوزانند. یکی یکی جلوی خبرنگاران می مانده برای زندگی های باقی فرصت

کنند  گویند. با افتخار از اینکه چقدر محصول در هکتار تولید می قطب کشاورزی بودن منطقه می
 هایشان پیداست. اند بر دست شان کشیده گویند و پینه زحماتی که برای محصول می

گذرد و به معیشت جایگزین فکر هم  درصد مردم منطقه با کشاورزی می ۵1زندگی بیش از 
روزگاری در این منطقه کشاورزان معتقد »گوید:  حاضر نیستند بکنند. یکی از کشاورزان می

رو  به بودند برای رشد گیاه باید تا زانو آب در مزارع جمع شود اما امروز با کم آبی شدیدی رو
  «ذاریم.ها تکه زمینی را بدون کاشت باقی بگ ایم و مجبوریم سال شده

غربی  امین آقایی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان
هزار هکتار زمین به زیر کشت رفته است. از این ۸۳1در استان آذربایجان غربی »گوید:  می

 «شوند. هزار هکتار آن آبی و بقیه به صورت دیم کشت می911میزان 
آنکه  شان میزان محصول در هکتار است بی مالک سخنان مسئوالن کشاورزی منطقه هنوز

بدانند این واحد برای کشورهای اروپایی بدون محدودیت آب در نظر گرفته شده است. ضربان 
اماوزارت جهاد و کشاورزی هنوز هم نیاموخته که واحد مناسب  قلب دریاچه به شمارش افتاده 

ر هکتار، که میزان محصول نسبت به آب برای کشوری با اقلیم ایران، نه میزان محصول د
ها و فعاالن محیط زیست نیز تا کنون بی نتیجه مانده اما  مصرفی باید باشد. فشارهای رسانه

مقاومت کشاورزان منجر به ایجاد طرحی با عنوان توسعه کشاورزی پایدار در حوضه آبریز 
  دریاچه ارومیه شده است.

در اين طرح جوامع محلي، دولت، »گوید:  ین باره میهای کشور در ا مدیر طرح حفاظت تاالب
المللي در کنار هم قرار  هاي بین بخش خصوصي، نهادهاي مردمي و برخي سازمان

 «گیرند. مي
در گام اول اين طرح تالش »گوید:  های دولت ژاپن برای این طرح می وي پس از اشاره به کمک

آمیز بود و در  ز درگیر شوند که موفقیتهزار کشاور1۳هزار هکتار و ۳1روستا در سطح 91شد 
 «روستا رسیده است.۷9مرحله دوم اين تعداد به 

هزار هکتار زمین کشاورزی در منطقه چندان عدد  ۵11هزار هکتار، در مقابل بیش از  ۳1البته 
کند که برای شروع عدد  پذیرد اما تأکید می چشمگیری نیست. سلیمانی نیز این موضوع را می

 است. قابل قبولی
در برخی »گوید:  او در پاسخ به خبرنگار قانون درباره حرکت به سمت معیشت جایگزین می

مناطق اقداماتی هم در این راستا انجام شده است. اما فعالً در گام اول ما باید وضعیت 
 «معیشت موجود را بهبود ببخشیم.

د را به راندمان باالتری درص ۳1تا  11بهبود معیشت موجود یعنی اینکه کشاورزی با راندمان 
های کشاورزی پایدار موفق شده برای نمونه در یک مزرعه  برسانیم. پروژه در برخی از سایت

ساعته  ۳و  ۳، ۶ساعته را به سه نوبت آبیاری  1۶و  1۸، 21چغندر قند سه نوبت آبیاری 
کتار حدود کاهش دهد و سطح زیر آب هر نوبت را نیز به مراتب کم کند. روشی که برای هر ه

میلیون تومان را دولت تقبل کرده است. طرح  ۵میلیون تومان هزینه دارد که از این میزان  ۶/۵
های  های نمونه کشاورزی پایدار عالوه بر کاهش مصرف آب، کاهش هزینه اجرایی در سایت

رای تر ب به تولید محصوالت سالم کشاورزی و کاهش استفاده از سموم را نیز به دنبال دارد که 
  مصرف کننده منجر خواهد شد.

کند که اعتمادسازي و سازماندهي جوامع محلي، گردآوري اطالعات  سلیمانی تأکید می
ريزي مشارکتي با همکاري مردم و استقرار  توسط جوامع محلي در کنار کارشناسان، برنامه

ه هاي اجرايي در طرح توسع روش هاي مختلف براي کاهش برداشت آب از  يکسري روش
  کشاورزي پايدار است.



شوند که در صورت از بین رفتن کامل اين  میلیون نفر از درياچه ارومیه منتفع مي ۵به گفته او 
 رود. درياچه، اين ظرفیت از بین مي

او فراهم کردن زمینه براي مشارکت مردم در فرآيند احیاي درياچه ارومیه را از اهداف اصلي 
مسئله اصلي »دهد:  کند و توضیح می ز اين درياچه عنوان میطرح توسعه پايدار در حوضه آبري

افتد.  ها از جمله درياچه ارومیه اتفاق مي اين است که توسعه ناپايدار در حوضه آبريز تاالب
متوقف کردن اين مسئله نیازمند داشتن برنامه مديريت توسعه پايدار در راستاي حفاظت از 

 «ارومیه تدوين شده است. هاست و اين برنامه براي درياچه تاالب
درصد آب خود را از دست داده است. کارشناسان میزان  4۵دریاچه ارومیه تاکنون حدود 

قبول  درصد را قابل ۴1درصد را مطلوب و تا سقف  21استفاده از منابع آب تجدیدپذیر تا حد 
ذیر استفاده درصد منابع آبی تجدیدپ ۸1دانند اما در حوزه آبریز دریاچه ارومیه بیش از  می
های احیای دریاچه از جمله طرح  شود زمانبر بودن طرح شود. موضوعی که باعث می می

 کننده باشد. توسعه کشاورزی پایدار بیش از پیش نگران
 

============== 
 

 با رئيس اداره پارک ملی دریاچه اروميه« شرق»وگوی  گفت
 آبی در کمين حيات وحش دریاچه کم
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آبی دریاچه  آمده است : صدرا محقق:اثرات کم 49خداد  9به گزارش روزنامه شرق در تاریخ 
اطراف آن خالصه  ارومیه تنها به خشکی پهنه خودش و تهدید کشاورزی و زیست انسانی

سالی گرفتار شود، یکی از  آبی و خشک شود. این دریاچه پیش از آنکه به بالی کم نمی
های جانوری و گیاهی ایران بود. تعدادی از جزایر این دریاچه مقصد و محل  ترین زیستگاه غنی

د ایرانی و طور چندین نوع جانور از جمله گوزن زر ها گونه پرنده مهاجر و بومی و همین زندگی ده
هزارتایی  کم از حجم چندده شدن این دریاچه دست حال خشک قوچ و میش ارمنی بود. بااین

قدر کاسته  کردند، آن آوری می سازی و جوجه پرندگانی که هرساله در سواحل و جزایر آن النه
رابطه در سفری که چندروز پیش به  توان گفت اثری از آنها نیست. درهمین است که حاال می

وگویی  غربی داشتم، با بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، گفت ذربایجانآ
خبر داد که برخالف سه، چهارسال گذشته، در زمستان « شرق»وگو به  کردم، او در این گفت

هزار فالمینگو دوباره به سواحل آن پناه  21دلیل بهبود نسبتی وضعیت دریاچه در حدود  قبلی به
  وگو را در ادامه بخوانید. گفت  د. مشروح اینآوردن

لحاظ  آبی و خشکی دچار شود، وضعیت این پارک ملی به قبل از اینکه دریاچه به بحران کم
  های جانوری چگونه بود؟ گونه

هزار پرنده  قبل از اینکه دریاچه خشک شود، پارک ملی دریاچه پناهگاه و محل عبور هزاران
چون شوری آب زیاد بود، یک نوع آبزی به نام آرتمیا زندگی   اچه همپر بود. داخل دری رنگین

آمد و در  ُمهرگان به حساب می کرد که تنها موجود زنده درون آب دریاچه بود که جزو بی می
های  ترین منبع غذایی برای بسیاری از پرنده گونه مهم  حقیقت نوعی میگوی آب شور بود. این

ها در  ها یا بادکوبه و آنقوت و... بود. در آن سال نگوها و تنجهمهاجر به دریاچه مانند فالمی
خانواده بومی وجود داشت. برخی از  22گونه پرنده، متعلق به  1۸١مجموع داخل پارک ملی 

گانه  4این پرندگان مهاجر بوده و برخی بومی خود اینجا بودند. این پرندگان با زندگی در جزایر 
ریخت، نزدیک بودند و هم از  رود که به دریاچه می رود و زرینه نههای سیمی هم به مصب رودخانه

گذاری و  ها بعد از النه مثال پلیکان عنوان کردند. به آرتمیای موجود در آب دریاچه تغذیه می
های خود  ها ماهی صید کرده و به داخل جزایر برای جوجه آوری در جزایر از مصب رودخانه جوجه

های آب شیرین، قوچ و  دلیل وجود چشمه های کبودان و اشک به ر جزیرهبراین د بردند. عالوه می
  های دنیاست. شود که جزء نادرترین گوزن میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی نگهداری می

  در مجموع چه تعداد گوزن زرد ایرانی و قوچ و میش ارمنی در جزایر دریاچه موجود است؟ 
ها وجود دارد. البته  رأس قوچ و میش ارمنی در جزیره ۸11رأس گوزن زرد و  211االن در حدود 
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گیری کرده و به  رأس بودند که برخی از آنها را زنده 911های زرد حدود  قبل از این، گوزن
  سنندج، خوزستان و همدان ارسال کردیم.

  آبی بود یا موارد دیگری در این تصمیم دخیل بود؟ سالی و کم دلیل این کار آیا خشک
جمعیتشان زیاد شده بود و جزیره اشک ظرفیت این تعداد گوزن را نداشت، آنها را به نه، چون 

کند و هم به  مناطق دیگر فرستادیم، گوزن جزو گاوسانان است و هم آب زیاد مصرف می
  پوشش گیاهی زیادی برای تغذیه نیاز دارد.

های بومی  پرندهها چه تأثیری بر ورود پرندگان مهاجر و  سالی دریاچه در این سال خشک
  شوند؟ ها در اطراف دریاچه و این جزایر پیدا می دریاچه گذاشت، االن چه تعداد از پرنده

هزارتایی پرندگان به داخل  های چندده سالی دریاچه، امروزه مهاجرت با روند افزایش خشک
ها هم که  نآور فالمینگوها و پلیکا های جوجه طور از جمعیت افتد. همین دریاچه دیگر اتفاق نمی

کردند نیز خبری نیست.  گذرانی می وکنار دریاچه زمستان های بسیار محدود در گوشه در دسته
اند.  آب شده رود کم رود و زرینه های سیمینه زیرا هم اطراف جزایر خشک شده و هم رودخانه

اچه و آبی شدید دری آید. یک دلیل دیگر نیز این است که با کم ای به دریاچه نمی االن پرنده
افزایش میزان شوری، آرتمیا هم از بین رفته و چون این آبزی منبع اصلی تغذیه برخی 

  توانند به اینجا بیایند. های پرندگان بوده، آنها دیگر نمی گونه
  آیا آرتمیا به صورت کامل از بین رفته؟ 

اال دیگر وجود شد و ح بله، به همین دلیل هم چون تغذیه کامل فالمینگوها از آرتمیا انجام می
آیند. از طرفی خود آرتمیا هم چون از نوعی جلبک استفاده  ندارد، این پرندگان به دریاچه نمی

ها مانده است، از بین رفت. به همین دالیل مهاجرت پرندگان  کرد که آن جلبک هم زیر نمک می
های  به تاالب شدت کم شده و تنها بخشی از این پرندگان مهاجر ها به به داخل دریاچه و جزیره

  کنند، اما به خود دریاچه نه. اقماری دریاچه ارومیه سفر می
  کنند؟ آماری دارید که چه تعداد پرنده در شرایط کنونی به دریاچه سفر می

های اقماری اطراف  آیند و بیشتر به تاالب ها که اصال نمی امسال فقط فالمینگو داشتیم، پلیکان
 21م آب شیرین، اما امسال طبق سرشماری ما، حدود روند. چون هم ماهی است و ه می

سازی  دوز و نازلو النه  های باران که در مصب رودخانه  هزار فالمینگو به دریاچه سفر کرده
هایی که دریاچه پرآب بود و ما هم به نقاط مختلف دسترسی داشتیم،  اند. در سال کرده

دادیم، اما  گذاری انجام می رشماری و حلقهرفتند و هرساله س همکاران ما با قایق به جزایر می
توانیم  چون اطراف جزایر خشک و تبدیل به باتالق شده، االن حدود چهارسال است که نمی

  گذاری کنیم. سرشماری و حلقه
  آمدند؟ در شرایط مطلوب و پرآب دریاچه ارومیه، چه تعداد پرنده به اینجا می 

هزارتایی پلیکان سفید، 1١هزارتایی فالمینگو،  ١٦ی ها ها، در مواردی ورود دسته در آن سال
ای  های گذشته هیچ پرنده هزار تنجه و آنقوت هم ثبت شده است، اما در سال 11پنج تا 

  سازی کردند. دوز النه  نیامده و زمستان گذشته تنها فالمینگوها آمدند که در مصب باران
  روید؟ با چه وسایلی به آنجا میاالن دسترسی شما به دریاچه و جزایر چگونه است و  

کنیم، از داخل نمک و  ایم که با آنها تردد می های خاص و گازوئیلی طراحی کرده چهارچرخ
  ها و مشکالت خودش را دارد. کنند که سختی گیر می  شوند و جاهایی هم باتالق رد می

از این جزایر را  وحش شدن آنها به خشکی، آیا تاکنون خروج حیات شدن جزایر و وصل با خشک 
  اید؟ داشته

غیراز کبودان و  اند و االن به بله. زیرا بین جزایر آب نیست. همه جزایر حاال به هم وصل شده
اند،  های جانوری به این جزایر هم رفته اشک، جزایر اسپیر و آرزو هم حیات وحش دارند و گونه

کنند. همچنین این  یست میدر حقیقت قوچ و میش و گوزن زرد با هم قاطی شده و با هم ز
تر است، حیواناتی مثل  موضوع باعث شده که از قسمت جنوبی دریاچه که به خشکی نزدیک

شغال و روباه هم به جزایر وارد شوند و االن این دو جانور هم آنجا هستند که در مواردی حضور 
  آنها ثبت شده است.

جزیره وارد شده یا اگر وارد شود،  های مهاجم برای میش و قوچ مانند گرگ هم به آیا گونه
  واکنش شما چه خواهد بود؟

ایم و فعال فقط حضور روباه و شغال اثبات شده است، اما  ای نصب کرده ما در چندجا دوربین تله
گرگ نه، وارد نشده. اگر گرگی وارد شود باید برای خروج آن اقدام کنیم چون محیط بسته 



قطه جزایر است، گرگ چون مثل شیر و پلنگ نیست که است. چشمه آب شیرین تنها در یک ن
زمان خفه  یک شکار را بگیرد و بخورد و تا یک هفته چیزی نخورد. ممکن است چند شکار را هم

  گیری کرده و از جزایر بیرون کنیم. دلیل اگر وارد شود، باید زنده همین کند و از بین ببرد به
سالی چه تأثیری بر آنها  وجود دارد و خشکدر جزایر، در مجموع چند چشمه آب شیرین  

  گذاشته است؟
صورت کامل  در کبودان دو چشمه است، در اشک هم یکی است، در اسپیر هم یکی بود که به

رسانی به  ایم و به صورت دستی اقدام به آب خشک شده است. آنجا تانکر گذاشته
های کبودان و اشک خشک  برند. چشمه کنیم، یعنی همکاران با گالن آب می وحش می حیات
بینی این است که اگر آبیاری نداشته  اند، اما حجم آب آنها کم شده است. البته پیش نشده

ها هم خشک شود.  آبی ادامه پیدا کند، ممکن است این چشمه سالی و کم باشیم و خشک
ها دوباره احیا شد.  های اشک دوسال پیش خشک شد که امسال با بارندگی یکی از چشمه

ایم که برای استفاده در شرایطی که  لبته ما برای مقابله با مشکل، تعدادی آبگیر درست کردها
الزم است، از نزوالت جوی آب جمع کنیم. یک خط لوله آب هم از ساحل به جزیره اشک وصل 

  ایم که در صورت لزوم از آن کمک خواهیم گرفت. کرده

================= 

 ؛ ُمد يا سالمتهاي تصفيه آب خانگي دستگاه
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هاي رواج يافته درباره  آمده است : راست و دروغ 49خرداد  9به نوشته روزنامه قانون در 
هاي تصفیه آب خانگي را افزايش داده  ه از دستگاهكاهش كیفیت آب شرب شهرها، استفاد

 است.
بحث کم آبي يکي از مشکالت اصلي و مهم کشور شده و ذهن بسیاري را به خود مشغول 

شود کم آبي و ته کشیدن منابع آبي کشور در کیفیت آب  کرده است. از سوي ديگر گفته مي
داغ شدن شايعات ريز و درشتي که  گذارد و اينچنین است که در کنار آشامیدني نیز تاثیر مي

شود،  افتد و البته از سوي مقامات تکذيب مي ها مي درباره کیفیت آب شهرها بر سر زبان
بسیاري در سوداي انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگي با هدف نوشیدن آبي گوارا و سالم 

ر دوراهي انتخاب هاي بسیاري که پیش رو دارند بر س شوند و با توجه به گزينه راهي بازار مي
 مانده اند.

 بخريم يا نخريم؟  
شايد با خودتان فکر کرده باشید آب داخل لوله تصفیه شده است، بنابراين به استفاده از اين  

توانیم با خريد آب معدني نیازمان به آب آشامیدني  دستگاه نیاز نیست. تازه در نهايت هم مي
در نظر داشته باشید که خريد دستگاه تصفیه آب با  سالم تر را برطرف کنیم، اما اين واقعیت را

هاي انتقال که باعث باالرفتن سختي آب  ها و فرسودگي لوله توجه به کیفیت آب داخل لوله
 شوند يک نیاز است که تضمیني بیشتر براي سالمت است. مي

راين هاي آب معدني هم مقرون به صرفه نیست. بناب اين در حالي است که خريد مداوم بطري 
ها روي میز قرار  ها گزينه اي است که کم کم از سوي برخي خانواده خريد اين دستگاه

 گیرد. مي
 چگونه انتخاب کنیم؟  

هاي تصفیه آب را به خود مشغول کرده است که چه  اين سوال همواره ذهن خريداران دستگاه
 ساده نهفته است:معیارهايي براي انتخاب بهینه نیاز داريم. پاسخ در رعايت چهار نکته 

اول، از کیفیت آب مورد نظرتان که قصد تصفیه آن را داريد مطلع شويد، چون متناسب با امالح   
 شود. هاي آب، ورودي دستگاه با توانايي مناسب تنظیم مي و درصد ناخالصي

دوم، مراحلي که براي تصفیه اولیه آب مصرفي شما انجام شده، بررسي کنید چون اگر به      
ورودي به دستگاه کلر زده شده باشد، نیاز متفاوتي براي انتخاب داريد و اگر هم قصد داريد آب 

هاي شمالي کشور( استفاده کنید و تصفیه اولیه  از چاه ملک شخصي خودتان )مانند استان
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 اي روي آن انجام نشده، بايد دستگاه ديگري انتخاب کنید.
هاي موجود در آب مورد  نسبت به آاليندهوجو کنید و  در دنیاي مجازي جست سوم، کمي 

توانید روي اطالعات شرکت آب و فاضالب  نظرتان اطالع به دست آوريد. براي اين کار مي
 حساب باز کنید.

چهارم، با توجه به میزان آب مورد نیازتان براي تصفیه خريد کنید چون توان تصفیه آب توسط 
لیتر در روز است  21توسط نیاز مصرف شما ها متفاوت است. به عنوان مثال اگر م دستگاه

 لیتر برويد. 12توانید به سراغ دستگاهي با توان  هرگز نمي
 چهار پله تا خريد دستگاه  
رسیم. در اين بخش نیز  با توجه به نکات ارائه شده حاالبه مرحله انتخاب دستگاه مناسب مي 

ها برند موجود بازار انتخاب کنیم.  یان دهتوانیم با رعايت چند نکته ساده، بهترين برند را از م مي
شود. پس قبل از  يا بنیاد ملي بهداشت آغاز مي NFSاين مرحله با درنظر گرفتن آرم گواهینامه 

 هر انتخابي ابتدا به نشان اين آرم روي جعبه يا خود دستگاه توجه کنید.
فروش اين دومین مرحله، در نظر گرفتن شرايط گارانتي و پوشش خدمات پس از     

هاست، چون اين دستگاه با توجه به وظیفه اي که به عهده دارد بدون ترديد نیازمند  دستگاه
 خدمات پس از فروش مناسب است.

پله سوم مربوط به تامین قطعات يدکي دستگاه است. يکي از قطعاتي که همواره براي     
را بخريد که فیلتر آن همواره استفاده از دستگاه نیاز داريد، فیلترهاست. پس بايد دستگاهي 

به قیمت مناسب در دسترس باشد. چون فیلترهاي دستگاه به تناسب مصرف بايد به طور 
خوبي از آن اطالع داشته باشید.  به پله چهارم رسیديم که بايد به مداوم عوض شوند. 

بايد  دانید پمپ داخل دستگاه تصفیه آب جزو قطعات با فرسايش باالست که طور که مي همان
از آن محافظت شود تا بازده و کیفیت آب تصفیه شده در بهترين شرايط ممکن باشد. پس اگر 

هاي مناسب و کلیدهاي کنترل اضافه روي دستگاه مرکزي باشد  اين قطعه داراي محافظ
 تواند عمر مفید و البته کیفیت کار آن را تضمین کند. مي

 هاي تصفیه آب خانگي قیمت دستگاه  
توان به موارد  هاي تصفیه آب به عوامل مختلفي بستگي دارد که از آن جمله مي گاهقیمت دست

 زير اشاره کرد:
 تعداد و نوع فیلترهاي به کار رفته در دستگاه 1
 کیفیت تجهیزات و قطعات محصول 2
 طراحي و شکل ظاهري محصول ۳

تصفیه آب مناسب توان گفت که هم اکنون دستگاه  با توجه به عوامل ياد شده اين گونه مي
هزار تومان يافت که بسته به  211هزار تومان تا حدود يک میلیون و  ۳11توان از  منزل را مي

هاي سه و چهار مرحله  ها، سیستم توان مالي و البته نیاز بايد انتخاب شود. ارزان ترين دستگاه
ه کن هاي آب تصفی اي است که فاقد سیستم اسمز معکوس هستند و گران ترين دستگاه

  هاي مجهز به فیلتر اسمز معکوس هستند. خانگي، سیستم

 منبع: عماد عزتي/ جام جم 

======================== 
 

 در شصت و هفتمين روز از بهار؛

 ميليارد مترمکعب مخزن بدون آب ماند/ کسری موجودی آب در پشت سدها۳.۶۲

//www.mehrnews.com/news/2759207http: 
 

آمده است : میزان ذخایر آب موجود در  49خرداد  ٦به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
یلیون مترمکعب کاهش یافت و هم م 121سدهای کشور نسبت به سال گذشته یک میلیارد و 

 .درصد کل مخازن سدها خالی است ۴۵اکنون 
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به گزارش خبرگزاری مهر، حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جاري تا 
میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مدت مشابه  ۶۸1میلیارد و  22پایان اردیبهشت ماه به 

 .میلیون مترمکعب بود ۵11ارد میلی 2۶سال آبی گذشته 

میلیون مترمکعب به  ۷۸1میلیارد و  2۶اکنون   حجم فعلی آب موجود در مخازن سدهای کشور هم
دهد.  درصد کاهش نشان می ۴ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 

درصد درمقایسه با  1۴حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 
 .زمان مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است

میلیون  ۳۶1میلیارد و  1۶میزان آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، 
مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي 

 .ن مترمکعب بودمیلیو ۷۷1میلیارد و  1۷گذشته به میزان 

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته 
دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال  درصد كاهش نشان مي ۷.4

 .میلیون مترمكعب بود 411میلیارد و  2۷گذشته حدود 

میلیارد مترمكعب گزارش شده که  ۴۸.۸نوني مجموع ظرفیت مخازن سدهاي كشور در زمان ك
 درصد بوده است ۵۵میزان ُپرشدگی سدها 

=============== 

 استان/ وضعيت گرمای خرداد و تير ۱۱خشکسالی متوسط تا شدید در 
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رئیس مرکز ملی آمده است :  4۴خرداد  ۶به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
استان  1۴ماه گذشته  ۶خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اعالم کرد: در 

 .دید تا متوسط نشان داده اندخشکسالی ش SPI کشور بر اساس شاخص
عمده  4۴شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در دو ماه گذشته یعنی از ابتدای سال 

 مناطق کشور ماه های گرمی را گذراندند.

درجه سلسیوس را  2.۵عمده مناطق کشور افزایش دمای نیم تا  4۴به گفته وی، در فروردین 
ی کرمانشاه، لرستان، ایالم، همدان، بخش هایی از استان مرکزی، تجربه کردند تنها استان ها

 آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، مازندران و خراسان شمالی در این مدت دمای نرمالی داشتند.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اظهار داشت: در اردیبهشت 
درجه افزایش دما داشتند به نحوی که در استان  ۴نرمال بیشتر مناطق کشور نسبت به شرایط  4۴

 درجه بود. ۳.۵های زنجان، قزوین، البرز و بخش هایی از غرب تهران افزایش دما حدود 

فاتح تصریح کرد: بقیه مناطق کشور به استثنای بخش های محدودی از آذربایجان شرقی، 
نوبی که دمای نرمالی داشتند در آذربایجان غربی، گیالن، مازندران، گلستان و خراسان ج

 درجه سلسیوس تجربه کردند. ۳.۵اردیبهشت افزایش دمایی حدود نیم تا 

پیش بینی می شود که عمده مناطق کشور افزایش دمای نیم  4۴وی افزود: برای خرداد و تیرماه 
 درجه سلسیوس داشته باشند. 1تا 

ماه آینده  2اسی یادآور شد: در رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشن
استانهای مازندران، تهران، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و بخش 

 هایی از خوزستان و فارس دمای نرمالی خواهند داشت.

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، ایالم،   SPIماهه ۶فاتح تاکید کرد: بر اساس شاخص 
ماه  ۶مرکزی، قم، قزوین، البرز، تهران، بوشهر، جنوب فارس، غرب هرمزگان و گلستان در لرستان، 

 گذشته خشکسالی متوسط تا شدید را تجربه کرده اند.
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به گفته وی، در این مدت استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، غرب 
 و بلوچستان شرایط ترسالی را گذرانده اند.مازندران، جنوب یزد، شمال کرمان و شمال سیستان 

خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی تصریح کرد: بر اساس   رئیس مرکز ملی
عمده مناطق غربی، جنوب غربی، مرکزی و شرقی کشور شامل استانهای    SPIساله ۷شاخص 

شهر، فارس، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بو
مرکزی، قم، تهران، سمنان، خراسان جنوبی، شرق اصفهان و جنوب خراسان رضوی در این مدت 

 خشکسالی متوسط تا شدید را تجربه کرده اند.

وی افزود: بقیه مناطق کشور در این مدت شرایط طبیعی داشته اند و حتی استان های آذربایجان 
 گیالن شرایط ترسالی را نشان داده اند. غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و

=============== 

 با هدف رسيدن آب هيرمند
 های تاالب خاکریز مرزی هامون تخریب شد به همه قسمت
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آمده است : یک کیلومتر از خاکریز مرزی  49خرداد  ۷به نوشته روزنامه شرق درتاریخ 
شده در مرز ایران و افغانستان در دل تاالب هامون، تخریب شد. این اقدام با  ساخته
زیست انجام شد تا یکی از موانع اصلی ورود آب به قسمت ایرانی  های سازمان محیط پیگیری

زیست  شود. خبر این اقدام را روز گذشته مدیرکل حفاظت محیطتاالب هامون حل 
 ۷11اکنون  وبلوچستان اعالم کرد. طبق گفته این مقام مسئول، در نتیجه این کار هم سیستان

متر مکعب از شاخه هیرمند وارد تاالب شده و  111میلیون مترمکعب آب با دبی متوسط 
ب( حدود صد هزار هکتار از وسعت هامون همچنین حاال در قسمت هامون صابوری )شمال تاال

گیری شده است. سعید محمودی، مدیرکل حفاظت  متر آب تا صد سانتی 11با عمق بین 
زیست و  وبلوچستان، با اشاره به جلسه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سیستان محیط

ا بر مصوبه آن المللی هامون، گفت: بن وبلوچستان پیرامون احیای تاالب بین استاندار سیستان
گرفته با مرزبانی استان و با  های صورت جلسه مبنی بر بازگشایی دایک مرزی، طی هماهنگی

المللی هامون  آالت سنگین، برای بازگشایی مبادی ورودی آب به تاالب بین کارگیری ماشین به
مرزی در  اقدام شد. محمودی ادامه داد: اقدام به تخریب و بازگشایی حدود یک کیلومتر از دایک
متر از  ۸1قسمت هامون پوزک )شرق تاالب( در حالی صورت گرفت که پیش از این تنها کمتر از 

وبلوچستان با بیان اینکه پس از  زیست سیستان دایک مرزی باز بود. مدیرکل حفاظت محیط
کیلومتر از دایک مرزی باز شده است،  ٦،9تخریب و بازگشایی این بخش در مجموع حدود 

المللی هامون، از دیگر  های بین های اصلی منتهی به تاالب یروبی و تعریض کانالافزود: ال
  منظور تسریع روند احیاست. گرفته به اقدامات صورت

های حساس تاالب را ازجمله  وی ورود بیشترین حجم آب در کمترین زمان ممکن به قسمت
المللی هامون  های بین البهای اصلی منتهی به تا ترین نتایج الیروبی و تعریض کانال مهم

مترمکعب از  111میلیون مترمکعب آب با دبی متوسط  ۷11اکنون  برشمرد و اظهار کرد: هم
شاخه هیرمند وارد تاالب شده و در نتیجه همین اقدامات حاال در قسمت هامون صابوری 

 متر تا صد سانتی 11)شمال تاالب( حدود صد هزار هکتار از وسعت هامون با عمق بین 
وبلوچستان ابراز امیدواری کرد:  زیست سیستان گیری شده است. مدیرکل حفاظت محیط آب

ورود و پخش آب پس از بازگشایی دایک مرزی در هامون پوزک در منطقه تپه کنیز که از 
های داخلی گردوغبار و کاهش اثرات  های عمده گردوغبار است، منجر به مقابله با کانون کانون

فشار خاکریز »در گزارشی با تیتر « شرق»مت مردم شود. چند روز پیش این پدیده در سال
درباره موانع ایجادشده ناشی از برپایی این خاکریزها برای رسیدن آب « مرزی بر گلوی هامون

سو با هدف  به این 1۳۸٦های تاالب هامون، نوشته بود. این خاکریزها از سال  به همه قسمت
اند، اما  قاچاقچیان و همچنین تردد غیرمجاز اتباع بیگانه برپا شدهجلوگیری از ورود مواد مخدر و 

شوند و هم چرخه  های زیادی از تاالب می به گفته کارشناسان، هم مانع ورود آب به قسمت
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  اند. طبیعی آب در هامون را برهم زده
وبلوچستان، به  زیست سیستان در همین رابطه سعید محمودی، مدیرکل حفاظت محیط

هایی از تاالب باعث شده جاهایی از  شده در بخش خاکریزهای مرزی ساخته»گفت: « شرق»
تاالب به پشته تبدیل شود و آب واردشده به تاالب در قسمت افغانستان نتواند وارد مرز ما 

های بزرگ و وسیع گردوغباری شکل بگیرد که مردم  شود، همین اقدام سبب شده کانون
های تنفسی و چشمی که آمارشان در این منطقه باالست،  یکند. بیمار سیستان را اذیت می

ناشی از همین موضوع است. ما امسال برنامه داریم حتی با پمپ هم شده آب را از این 
  «.شده برسانیم های خشک خاکریزها عبور داده و به قسمت

: شود نیز گفت وی در پاسخ به این سؤال که چرا برای حل مشکل با مرزبانی رایزنی نمی
خواستیم باز کرده، اما معتقدیم این خاکریزهای مرزی باید به  ارتش جاهایی را که ما می»

صورت کامل برداشته شود، نکته اینجاست که این امر حتی اگر تأثیری در ورودی آب نداشته 
وپاگیر  خواهیم آب واردشده را به نقاط موردنیاز تاالب برسانیم، دست باشد، برای ما که می

شده  کند، ما دنبال این هستیم که آب موردنیاز را حتما به مناطق خشک یجاد مانع میاست و ا
های گردوغباری وارد کنیم. به اعتقاد من، این خاکریزهای مرزی هیچ تأثیر مثبتی حتی  و کانون

به لحاظ امنیتی هم نداشته است، اما کار را برای رسیدن بدون مشکل آب و حل مشکل 
توانستیم  ی دشوار کرده است. در صورتی که اگر این خاکریزها نبود، ما میهای گردوغبار کانون

راحتی بخش زیادی از آب را به این مناطق برسانیم که حداقل پوشش گیاهی یا رطوبت به  به
چندی پیش و در پی «. اندازه موردنیاز در این نقاط حفظ و مانع از تولید و ایجاد گردوغبار شود

جمهور افغانستان، که برای دیدار و مذاکره با مسئوالن ایرانی  رئیسغنی،  سفر محمد اشرف
زیست ازجمله رئیس این سازمان و مدیرکل  به تهران آمده بود، مقامات سازمان حفاظت محیط

وبلوچستان و استاندار این استان، در دیداری با وی  همین سازمان در استان سیستان
تاالب هامون داشتند که قرار شد براساس آن، کمیته مذاکراتی پیرامون موضوع پرداخت حقابه 

رسد  گرفته به نظر می احیای این تاالب با همکاری دو کشور تشکیل شود. با اقدامات صورت
  توان به احیای نسبی این تاالب بزرگ و پراهمیت امیدوارتر بود. حاال می

=============== 

 آبی در غرب کشور؛ بررسی بحران کم

 کنند های غربی از هم آب قرض می ت دِرخانه هم/استانها پش همسایه

 
http://www.mehrnews.com/news/2761071 

 
بحران آب هرروز  -ها  آمده است : استان 49خرداد  ۸تی مهر در تاریخ به گزارش خبرگزاری دول

هایی است که دبه به  آبی در غرب کشور روایت همسایه شود اما ماجرای کم تر می عمیق
هایشان  دهند تا نان سفره ها به هم آب قرض می روند، اینجا استان دست دِر خانه هم می

 .سراب نشود
حکایت این روزهای غرب کشور است که از « مشق تشنگی» نها:گروه استا -خبرگزاری مهر 

تمرین و مشق گذشته و حاال تکلیف شب و روز شهرها و روستاهای این دیار شده است، هستند 
دشت هایی که با تمام شدن داشته های سفره های آب زیرزمینی دست به خودسوزی زده اند و 

 حاال آتش باال می آورند.

ی بی بضاعت کشور در این منطقه قد خم کرده اند تا لقب ممنوعه بگیرند، بحرانی ترین دشت ها
دشت بزرگ کوهدشت که روزی شهرت انبار غله لرستان را یدک می کشید حاال هر روز آه و بی 

 آبی را با هم بخش می کند تا حسرت روی حسرت هایش اضافه شود.

به پای آب سیمره تیره و تار شود و  کمی آن طرف تر رومشگان آه در بساط ندارد تا چشم دشت ها
سراب پشت سراب نصیب کشت و کار کشاورزان این دیار باشد، اوضاع در همدان و ایالم، 

کردستان و کرمانشاه و زنجان هم همین حکایت است، ریز و درشتش فرق ندارد، درد همان است 
 که رفت.
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 داشته هایی که از دست رفت

نگرانی های زیست محیطی به شدت افزایش یافته؛ زمین با  بنابراین گزارش در چند دهه اخیر
روی بحران دست محیط زیست را خالی کرده و از سوی   افزایش فزاینده جمعیت روبرو بوده، بحران

 دیگر داشته های طبیعی آن به شکلی نادرست از بین رفته است.

کند چالش کم آبی یکی از خطراتی که محیط زیست بسیاری از کشورهای جهان را تهدید می 
است؛ موضوعی که در کنار تغییرات اقلیمی شرایط را برای زندگی سالم سخت و دشوار کرده 

است؛ در حقیقت ما در جهانی زندگی می کنیم که با کمبود آب شیرین روبرو است و هر ساله بر 
 .دمیلیون نفر بر جمعیت جهان تقاضا برای آب بیشتر و بیشتر می شو ۸1اثر افزوده شدن 

متاسفانه اکنون بسیاری از کشورهای جهان نمی توانند نیاز های روزمره خود را برای تولید آب 
آشامیدنی، حمام کردن و حتی تولید غذا بر طرف کنند به همین دلیل اینک بیش از یک میلیارد 

 انسان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و این بدین معنی است که بحران آب را باید بیش
 .از گذشته جدی بگیریم.

میالدی جمعیت بسیاری از کشورهای  21۵1این در حالی است که پیش بینی می شود تا سال 
میلیارد  4درصد افزایش یابد؛ چالشی که می تواند جمعیت کره زمین را تا مرز  ۵1در حال توسعه تا 
 .نفر افزایش دهد

درصد از اقلیم  41ارد ایران است؛ بیش از یکی از سرزمین هایی که استعداد پذیرش بحران آب را د
 .ایران خشک و نیمه خشک است که همین موضوع مدیریت صحیح منابع آب را طلب می کند

میلی متر است که تنها یک سوم  2۵1بر اساس آمارهای منتشر شده استاندارد بارش در ایران 
ت اما نگاهی که بر روی منابع استاندارد جهانی است؛ از سوی دیگر نرخ تبخیر در کشور نیز باالس

آب وجود دارد از محدودیت طبیعی خطرناکتر است، زیرا ما امروز بیش از گذشته نیازمند نگاه 
 خردمندانه بر روی منابع آب به خصوص منابع آب زیرزمینی هستیم.

 خطری باالتر از همه بالیای طبيعی

رابطه به مهر می   ری نیز در اینرضا میرزايي كارشناس ارشد آبهای زيرزمیني و دانشجوی دکت
گوید: تغییر نظام بارش ها و عوامل طبیعي تأثیر گذار بر كاهش منابع آبي و بي برنامگي در بخش 
هاي مختلف آب كشور در سه دهه گذشته تاكنون دست به دست هم داده تا كشور را به سمت 

 بحران كم آبي سوق دهد.

اضافه می کند: شاخص هاي علمي متعددي در  وي در خصوص وضعیت فعلي و آينده آب كشور
دنیا براي سنجش بحران آب وجود دارد كه بر اساس معتبرترين آنها ايران در وضعیت بحران كم آبي 

 قرار دارد و در آينده اي نه چندان دور اين وضعیت بدتر نیز خواهد شد.

آب كشور به طور صحیح میرزایی ادامه می دهد: با توجه به وضعیت یاد شده اگر همین موجودي 
مديريت نشود آخرين فرصت ها نیز از دست خواهد رفت و روزي فرا مي رسد كه اگر همه نفت و 

 گازمان را بدهیم قادر نیستیم حتي آب شرب جمعیت كشور را تأمین كنیم.

میرزايي می گوید: خطر بحران آبي كه امروزه كشور را تهديد مي كند بیشتر از مجموع خطرات 
طبیعي است كه در كشور اتفاق مي افتد و همه كارشناسان كشور بر وقوع بحران آبي  بالياي

 كشور اتفاق نظر دارند و سالهاست آن را هشدار مي دهند.

 بحران آب در غرب کشور؛ چشم لرستان به دست همدان

 وضعیت منابع آب در کشورمان در حالیست که در بسیاری از استانها با چالش جدی مواجه هستیم
و در این میان غرب کشور به رغم دارا بودن منابع آب مناسب طی سالهای اخیر بحرانی جدی در 

 این زمینه را تجربه کرده است.

بحران آب در غرب کشور وضعیت را بدانجا کشانده که استانهای مختلف برای تامین آب خود دست 
تان و همدان برای تامین آب به دامن یکدیگر شده اند، از یک سو شهرستان بروجرد در مرز لرس



چشم به سد کالن دارد و از سوی دیگر استانهای همدان و زنجان و کردستان چشم به دستهای 
 تالوار دوخته اند.

اوضاع در طرف دیگر استانهای همسایه این منطقه نیز به همین منوال است تا چشم دشت های 
باشد، این حکایت بحرانی است که  رومشگان و کوهدشت به سد سیمره در مرز ایالم و لرستان

 در یکی از مناطق نسبتا پرباران کشور هر روز عمیق تر می شود.

روستای بروجرد از شهرستانهای استان لرستان اخیرا موجب اظهار نظر  ۶۳وضعیت بحرانی آب در 
مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی بروجرد شد تا بگوید که می توان برای رفع مشکل آب 

ای بخش مرکزی بروجرد از سرچشمه سد کالن مالیر استفاده کنیم که در صورت تحقق روستاه
 روستا از آب شرب برخوردار می شوند. 1۶این امر 

عبدی البته تاکید کرد که تاکنون مدیر آب منطقه ای استان همدان با این موضوع موافقت نکرده 
رفتن موافقت شرکت آب منطقه ای است که برای تحقق این امر باید از طریق دستور وزیر و گ

 همدان وارد مرحله اجرا شویم.

 پروژه های سدسازی درجا می زند

وضعیت کم آبی در لرستان در حالیست که پروژه های سدسازی این استان که برای تامین آب 
شرب مردم در دستور کار قرار گرفته است همچنان درجا می زنند تا سه سد شهید بروجردی، 

 لرود یا نیمه تمام مانده و یا تعطیل شوند.آبسرده و گ

این در حالی است که اگر سدهای موجود شهرستان که یا در مرحله انجام مطالعات متوقف شده 
و یا به دلیل کمبود اعتبار نیمه کاره رها مانده اند تکمیل شوند دیگر نیازی به استفاده از دیگر منابع 

سدهای آبسرده و گلرود به عنوان استراتژیک ترین آبی استانهای همجوار نیست و با احداث 
سدهای بروجرد که از منابع آبی با ظرفیت باالیی برخوردار هستند می توان مشکل کم آبی 

 شهرستان را حل کرد.

نگرانی ها در شهرستان بروجرد آنجا اوج می گیرد که غالمرضا بنادری مدیر آب منطقه ای 
د کند عملیات ساخت سدها و تزریق اعتبارات به صورت قطره شهرستان بروجرد می گوید که با رون

چکانی اتمام و تکمیل سدها سالها به طول خواهد انجامید و اگر سد آبسرده به زودی ساخته 
هزار نفری بروجرد با چالش شدیدی مواجه خواهد  ۴11نشود درآینده تامین آب شرب شهرستان 

 شد.

میلیون متر مکعب  21میلیون متر مکعب آب نیاز دارد که  ۵1بروجرد به  1۴2۵وی می افزاید: در افق 
روستای  11۴باید آب شرب  1۴1۵آن از طریق سد آبسرده تامین می شود. همچنین در سال 

 بروجرد از سد آبسرده تامین شود که با این روند کنونی به این چشم انداز نمی رسیم.

 چشم همدان به سد تالوار زنجان

بروجرد در حالی به دست سرچشمه کالن در مالیر دوخته شده است که  بنابراین گزارش چشم
خود این شهرستان و استان نیز با چالش آب مواجه است تا مسئوالن امر بگویند سد کالن "اگر بیل 

 زن باشد باغچه خود را بیل خواهد زد. "

با رد موضوع مرتضی عزالدین مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان در گفتگو با خبرنگار مهر 
انتقال آب کالن به بروجرد می گوید: استان همدان برای تامین نیاز آبی خود دست به دامان سد 

 تالوار زنجان شده است و با این وضعیت امکان انتقال آب از این محل به استان همجوار وجود ندارد.

نیز سرباز کرده این سخنان مسئوالن امر خود حکایت از زخمی ست که اینجا در استان همدان 
است، کاهش بارندگی های فصلی، افت شدید منابع آب زیر زمینی، بیالن منفی دشت های 

استان همدان، برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی و حفر چاه های غیر مجاز همه و همه از 
 جمله مواردی بوده که بر این زخم نمک می پاشد.



ن مشکل چندین طرح آبرسانی و سد سازی در استان هرچند برای برون رفت استان همدان از ای
در حال اجرا است اما هر کدام از این طرح ها نیز برای اتمام نیاز به تامین اعتبار دارد و نیازمند توجه 

ویژه مسئولین کشوری به مشکل بحران کم آبی همدان و همت و تالش مسئولین استان در جذب 
 ان است.بودجه برای اتمام پروژه های آبی است

در این میان طرح انتقال آب از سد تالوار به همدان نیز از پروژه هایی است که این روزها عملیات 
اجرایی آن گاه با کندی یا توقف و یا جهش روبرو می شود تا چشم سه استان به راه این سد 

 باشد.

 تشنگی همدان

با مهر با بیان اینکه با توجه به  معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز در همین خصوص در گفتگو
حساسیتی که مسئله آب برای استان همدان دارد باید توجه بیشتری در زمینه تخصیص اعتبارات 
به این طرح صورت گیرد که متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است، اضافه می کند: اعتبارات 

نتقال آب از سد تالوار زنجان به ا  خوبی برای طرح های سایر استان ها تخصیص یافته ولی طرح
همدان به عنوان بزرگ ترین طرح غرب کشور از کمبود اعتبارات عمرانی رنج می برد و نمایندگان 

 استان باید وزارت نیرو را نسبت به این موضوع حساس کنند.

محمودرضاعراقی با تاکید بر اینکه وضعیت آب شرب همدان سر به سر است، ادامه می دهد: در 
حاضر آب آشامیدنی همدان از وضعیت مطلوبی ندارد ضمن اینکه سهم بخش های دیگر برای  حال

آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد و مسئوالن کشوری باید مسئله کمبود آب همدان را 
 جدی بگیرند.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان همدان نیز در خصوص طرح آبرسانی از سد 
و در  1۳۸۳مشکالت آب در سال   به همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: برای رفع تالوار

سفری که مقام معظم رهبری به استان همدان داشتند و از نزدیک مسائل و مشکالت استان 
همدان را بررسی کردند به یکی از این مشکالت که تامین آب در استان همدان بود نگاهی ویژه 

طرح مطالعاتی مخزنی در حوزه آب از نتایج سفر ایشان به  11طوریکه تصویب صورت گرفت به 
 استان همدان بود.

 بی پولی بزرگترین پروژه صنعت آب غرب کشور

اسدهللا بداغی یاداور می شود: از جمله این طرح ها که در راستای تامین آب شرب مردم 
همدان بود که گفته می شود  شهرستان همدان به تصویب رسید آب رسانی از سد تالوار به

 بزرگترین پروژه صنعت آب غرب کشور است.

آغاز شده است، اضافه  1۳۸۶وی با اشاره به اینکه طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان از سال 
 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ۵۴می کند: طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان تا کنون 

میلیون متر مکعب آب  ۶۳ام پروژه آب رسانی از سد تالوار به همدان ساالنه وی با بیان اینکه با اتم
در همدان از این سد تامین می شود، تاکید می کند که استان همدان در حال حاضر در بحران کم 

شهر دچار تنش آبی مطرح شده که  11آبی به سر می برد و شهر همدان به عنوان یکی از 
 ر موجب تامین قسمتی از آب همدان می شود.اجرایی شدن پروژه سد تالوا

ای همدان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه اعتبار  مرتضی عزالدین مدیرعامل شرکت آب منطقه
مورد نیاز برای تکمیل پروژه آبرسانی از سد تالوار به همدان بیش از پنج هزار میلیارد ریال است، 

میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده و نزدیک به سه هزار  1۵1یادآور می شود: تاکنون دو هزار و 
 میلیارد ریال دیگر برای اتمام این طرح نیاز است.

ای همدان مشکل اصلی این پروژه را کمبود منابع مالی دانسته تا  مدیرعامل شرکت آب منطقه
برداری  کوتاهی بهره توان انتظار داشت پروژه در زمانچنینی نمی بگوید که با تخصیص اعتبارات این

 شود.



هزار نفر از  ۳11تواند آب مورد نیاز یک میلیون و  برداری از این سد می وی ادامه می دهد: بهره
ای نسبت به تخصیص اعتبار به  رود دولت توجه ویژهجمعیت استان همدان را تأمین کند و انتظار می

 رساند.این طرح داشته باشد تا بتوان شتاب این طرح را به اتمام 

 دشتهای زنجان و کردستان چشم به راه آب تالوار

سد تالوار که در محدوده جغرافیایی استان کردستان قرار دارد قرار است به مدد سه استان 
 کردستان، زنجان و همدان بیاید، شاید بتواند گرهی از درد کم آبی در این استانها باز کند.

هکتار از اراضی دشت خورخوره در  ۵11از هفت هزار و مطابق اهداف اولیه سد تالوار آب مورد نی
هکتار از اراضی دشت گرماب و بزینه رود در  ۵11هزار و  2۴شهرستان بیجار استان کردستان، 

میلیون متر مکعب در  ۸4شهرستان قیدار استان زنجان و آب شرب شهرستان همدان را به میزان 
 سال، تامین و تنظیم کند.

مید چیت چیان وزیر نیرو شامگاه دوشنبه گذشته در سومین جلسه شورای این در حالیست که ح
اداری کردستان با اعالم اینکه انتقال آب از سدتالوار بیجار برای مصارف کشاورزی زنجان متوقف 

شده است، گفت: آبی از این سد به زنجان انتقال داده نخواهد شد بلکه به همدان اختصاص پیدا 
 می کند.

ینکه مدیریت منابع آب مسئله ای استانی نیست و فراتر از استان هاست، ادامه داد: وی با بیان ا
 یکی از اقدامات و برنامه ها ایجاد مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز است.

چیت چیان با اعالم اینکه انتقال آب از سدتالوار بیجار برای مصارف کشاورزی زنجان متوقف شده 
 سد به زنجان انتقال داده نخواهد شد. است، بیان کرد: آبی از این

وی ادامه داد: با توجه به اینکه همدان دچار کم آبی شدیدی شده است برای رفع این مشکل 
گزینه دیگری به غیر از انتقال آب از سد تالوار به این استان نیافتیم و آب این سد به همدان انتقال 

 داده می شود.

دست زنجان برای استفاده از آب این سد ریخته است که  در حالی وزیر نیرو آب پاکی را روی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان از برنامه ریزی برای استفاده از آب این سد تالوار 
برای مشروب کردن اراضی کشاورزی دشت های خورخوره کردستان، دشت گرماب، بزینه رود 

 است.زنجان و آب شرب شهرهای همدان و قروه خبر داده 

درصدی ساخت سد تالوار گفته است که تنها دو درصد از  4۸امیر حمیدنیا با اشاره به پیشرفت 
 عملیات تجهیزاتی سد باقی مانده تا ساخت سد تالوار به طور کامل به اتمام برسد.

به دلیل   امیدها به تالوار در حالیست که مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان می گوید:
یهای موجود و عدم جمع شدن کافی آب در پشت سد هنوز زمان مشخصی برای بهره خشکسال

هزارهکتار از اراضی دیم استانهای  ۳2بره داری از سد مشخص نشده است. سدی که قرار بود آب 
زنجان وکردستان و آب شرب شهرهای همدان، قروه، شهرستان خدابنده، زرین آباد و روستاهای 

 د.شهر گرماب تامین می شو

 گيرد مدیریت منابع آب در دستور کار قرار

برآیند مباحث و اظهار نظرهای مسئوالن نشان می دهد که عمق مشکل کم آبی در غرب کشور 
استانها را "دبه" به دست راهی در خانه یکدیگر کرده است، هر چند که جواب "نه" صاحبخانه ای 

د قدمی بردارد نشان دهنده عمیق که به رغم تمایل و احساس مسئولیت برای کمک نمی توان
 شدن هر روزه این بحران است.

وضعیت کنونی منابع آب در غرب کشور اذهان را اینگونه نهیب می زند که استمرار این وضعیت 
چگونه افقی پیش روی ساکنان این استانها قرار خواهد داد تا محسن تیزهوش فعال محیط زیست 

نی تمام خواهد شد؛ حقیقت تلخی است که ما انسانها با بگوید: اینکه روزی منابع آب زیرزمی
 استفاده های نابجای خود در حال نزدیک کردن آن روز هستیم.



وی معتقد است که کشاورزی و صنعت دو بال عظیمی هستند که در حال بلعیدن ذخیره حیاتی 
یلی از بین آب زمین هستند و متاسفانه همین مصرف بیش از حد سبب افت آبهای زیرزمینی و دل

 .رفتن پایداری های محیط زیست زمین شده است

این فعال محیط زیست با تایید چالشهای پیش روی کشورمان در زمینه منابع آب معتقد است که 
باید با درس گرفتن از خشکسالیهای چندین سال اخیر در ایران مدیریت منابع آب را در دستور کار 

 قرار دهیم.

د مدیریت صحیح منابع آب بهتر است به سمت حفظ سدهای زیرزمینی تیزهوش می گوید: در مور
رفته و راندمان کشاورزی را نیز باال ببریم. همچنین باید در مقابل از صنایع و کارخانجاتی حمایت 

کنیم که به منابع آب کمتری محتاج باشند و از سوی دیگر باید به سمتی رفت که حتما از سیستم 
 صنایع استفاده شود.به روز بازیافت آب در 

این فعال محیط زیست تصریح می کند: با توجه به وضعیت اقلیمی کشورمان باید حفاظت از منابع 
آب زیرزمینی در سبد اولویت های راهبردی کشور در مقام نخست قرار بگیرد تا بتوانیم شرایط را 

 .برای سالهای بعد حفظ کنیم

لی در کشور ایران درس های بسیاری را در خود با این تفاسیر به نظر می رسد تداوم خشکسا
به افزایش   نهفته دارد، درس هایی که اگر جدی گرفته نشود آمار مردودی هایمان در این بحران رو

 خواهد رفت تا درجا زدن حاصل این همه تکرار اشتباه و آزمون و خطا باشد.

و تدوین برنامه های جامع مقابله با به نظر می رسد باید در شرایط بحرانی کنونی مدیریت منابع آب 
خشکسالی را در دستور کار قرار داد، برنامه هایی که نه فقط کاغذ روی کاغذ جمع کند بلکه با 

نگاهی عملیاتی گام های اصولی بردارد در مسیر اینکه چه باید کرد و به کجا باید چشم دوخت، 
که می تواند برای تدوین راهبردهای عملیاتی اوضاع آب اینجا هر روز وخیم تر می شود، باید از هر ان

همراه شود یاری خواست تا قبل از بحرانی تر شدن این وضعیت بتوان کشور را در مقابل آن تجهیز 
 کرد.

============== 
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آمده است : جدیدترین آمارها نشان  49خرداد  4به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 

دهد پای بیکاری به روستاها باز شده و به صورت میلیونی جمعیت ساکن در روستاهای  یم
 .کشور را به صورت بیکاران مطلق و جمعیت غیرفعال اقتصادی تحت تاثیر قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده بیکاری جوانان و ناتوانی در یافتن شغل یکی از بزرگترین معضالت و 
ست که امروز در جامعه وجود دارد و این مسئله به شدت خانواده ها را با خود درگیر هایی ا آسیب

کرده است. این معضل در مورد بیکارانی که فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند، به مراتب بدتر و 
 .بحرانی تر از سایر گروه های بیکار است

کار کشور و همچنین تعداد میلیونی بررسی آمارهای مرکز آمار ایران درباره وضعیت جمعیت در سن 
جمعیت غیرفعال کشور نشان دهنده این است که در شرایط فعلی به دالیل گوناگون از جمله نبود 

 ۶۳میلیون نفر از  ۴1های شغلی و ناتوانی نیروی کار در ورود به بازار اشتغال، بیش از  فرصت
و خانه نشینی شده اند به نحوی که میلیون نیروی فعال به لحاظ اقتصادی، دچار نوعی سردرگمی 

کنند و کامال مصرف  این جمعیت میلیونی هیچگونه نقشی در توسعه و اقتصاد کشور بازی نمی
 .شوند کننده محسوب می
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ها در  به دلیل ماهیت روستاها و شهرهای کشور و میزان امکانات و نوع زندگی که در این بخش
باید در روستاها به مراتب از شهرها بهتر باشد، جریان است، به نظر می رسد وضعیت اشتغال 

 .هایی نیز در اشتغال روستاها و شهرها وجود دارد ضمن اینکه تفاوت

 مهاجرت جوانان از روستا به شهر به اميد کار

های مربوط به  هم اکنون در قریب به اتفاق روستاهای کشور، مشاغلی با ماهیت ساده و در بخش
ه که از آن به عنوان اشتغال صنعتی و پشت میزنشینی یاد می شود، در کشاورزی وجود دارد و آنچ

شهرها است. در روستاها مشاغل بیشتر از طریق افراد انجام پذیر است و در شهرها از طریق ابزار 
 .و امکانات و تکنولوژی

نها به عنوان با این وجود، نمی توان این نکته را نیز از یاد ُبرد که درصدی از جوانانی که امروز از آ
بیکاران شهری یاد می شود، در واقع همان جوانانی هستند که به دلیل ورود به دانشگاه ها و 

 .داشتن تحصیالت دانشگاهی، به امید یافتن شغل راهی شهرها شده اند

پدیده بیکاری امروز از شهرها و مناطق صنعتی کشور خارج شده و به روستاها نیز کشیده شده 
ضر بخش قابل توجهی از جمعیت بیکاران روستایی کشور به امید یافتن شغل و است. در حال حا

زندگی بهتر راهی شهرها شده اند اما بخش قابل توجهی از بیکاران نیز در روستاها مانده و جزو 
 .نیروی جویای کار کشور محسوب می شوند

هزار  411میلیون و  21ور در جدیدترین آمار ارائه شده در این باره، جمعیت ساکن در روستاهای کش
هزار نفر در سن کار هستند. به بیان دیگر،  ۶11میلیون و  1۷نفر اعالم شده است که از این تعداد، 

سال، مابقی جمعیت قادر به  ۶۵سال و باالی  11هزار نفر روستایی زیر  ۳11میلیون و  ۴به جز 
 .انجام فعالیت اقتصادی هستند

 قتصادی ندارندميليون روستایی فعاليت ا ۱.۶۲

هزارنفری ساکن در روستاها، هم  ۶11میلیون و  1۷نکته حائز اهمیت و قابل تامل اینکه از جمعیت 
هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال محسوب شده و عمال بیشتر ساکنان  ۷11میلیون و  11اکنون 

خود و روستاهای کشور هیچ نقشی در کسب درآمد، فعالیت اقتصادی و در نتیجه توسعه زندگی 
رشد اقتصادی کشور ندارند. از دالیل مهم این مسئله می تواند نبودن زمینه های شغلی و فرصت 
مناسب برای ورود افراد به بازار کار باشد و نمی توان گفت همه این جمعیت میلیونی دست روی 

 .دست گذاشته اند

حاضر جزو افراد جویای  هزار نفر از کل جمعیت در سن کار روستاهای کشور در حال 411از سویی، 
شوند که در صورت فراهم شدن زمینه های کار، می تواند این امکان را به کشور  کار محسوب می

بدهد که از حدود یک میلیون نیروی بالقوه ساکن در روستاها در راستای توسعه آبادانی و رشد 
 .کشور بهره مند شود

هزارنفر اعالم  411میلیون و  ۶کشور همچنین کل جمعیت فعال اقتصادی ساکن در روستاهای 
شده است؛ بنابراین امروز بیکاری نه تنها در شهرها سایه افکنده، بلکه جوانان و جویندگان کار در 

روستاهای کشور را نیز درگیر خود کرده است. این مسئله از مهمترین دالیل کوچ جمعیت از 

 شود روستاها به شهرها نیز محسوب می

=============== 

 کم آبی 
 ایلنا بررسی کرد؛

 مردم اجباری کوچ عامل محيطی، زیست مشکالت
 

آمده است :  مشکالت  49خرداد  11ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کا رایران 
ها و ... در  های گرد وغبار، خشک شدن تاالب محیطی از جمله خشکسالی، طوفان زیست

های کشور چنان مشکالتی را برای زندگی مردم به وجود آورده است که مردم  برخی استان

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/280676-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85


های دیگر  ناچار به رها کردن خانه و زندگی خود و مهاجرت به دیگر شهر های استان و یا استان
 شده اند.

های جمعیتی در کشور هستند، مطمئنا  های گروه جایی دهنده جابه ا که نشانه این مهاجرت
نشینی، ایجاد مشکالت و برخوردهای فرهنگی،  آثار و نتایج مختلفی را از جمله افزایش حاشیه

آید که برای کنترل پیامدهای  بیکاری و... در بر خواهد داشت، بنابراین این انتظار به وجود می
ریزی و مدیریتی قوی از بروز هر گونه بحران و مشکل در کشور  برنامه ها با این مهاجرت

 جلوگیری شود.

استان سیستان و  ۳در ادامه این گزارش به بررسی وضعیت زیست محیطی و مهاجرت 
 پردازیم. های مهم و استراتژیک کشور هستند، می بلوچستان، فارس و خوزستان که از استان

وگو با  ل و هیرمند در استان سیستان و بلوچستان در گفتباقر حسینی نماینده مردم زاب
و ارتباط آن با مهاجرت مردم از این « سیستان»محیطی  خبرنگار ایلنا در مورد مشکالت زیست

استان گفت: یکی از بزرگترین مشکالت ما در سیستان، خشک شدن تاالب هامون است. 
امده و تنها بخش کوچکی از آن را آب فرا سال که به طور کامل آبی در این تاالب نی 1۷تقریبا 

 گرفته است.

  مدفون شدن تعداد قابل توجهی از روستاها زیر شن

ماه در فصل  9روزه در سیستان، اظهار کرد: در طی  121های  وی با اشاره به وجود طوفان
ریاچه های بادی درون د وزند و گرد و خاک و ماسه ها و بادها به طور مداوم می گرما این طوفان

 آورند. دهند و به درون شهر ها و روستاها می خشک شده را حرکت می

این نماینده مجلس افزود: به همین علت تعداد قابل توجهی از روستاهای ما تاکنون در زیر این 
اند و مردم این روستاها را مجبور به ترک خانه، زندگی و مهاجرت  های روان مدفون شده شن
دهد که احتماال باالترین نرخ مهاجرت  نشان می 4۳و  42مارها در سال اند به طوری که آ کرده

 در کشور متعلق به سیستان بوده است.

 خشک شده هامون افزایش مهاجرت در روستاهای حاشيه تاالب

حسینی با بیان اینکه اولین اثر این مشکالت زیست محیطی بر افزایش مهاجرت در روستاهای 
های زراعی منطقه به دلیلی  دیدن زمین ت: پس از آن با آسیبحاشیه تاالب مشهود است، گف

 گرد و غبار و از دست رفتن کاربری آنها کشاورزان نیز مجبور به مهاجرت شدند.

 افزایش آمار مبتالیان به سل به دليل وجود مشکالت زیست محيطی

از  های ریوی و چشمی ناشی وی ادامه داد: در مرحله سوم نیز به دلیل بروز بیماری
مردم منطقه به وجود آمد که  ریزگردهای تاالب خشک شده هامون، مشکالت زیادی برای 

مردم را مجبور به مهاجرت کرد,در این زمینه الزم است، اشاره کنم؛ استان سیستان و 
بلوچستان به دلیل وجود این مشکالت زیست محیطی باالترین آمار مبتالیان به بیماری سل را 

 در کشور دارد.

ینی گفت: تمام این مشکالت دست به دست هم داده تا مردم از سیستان مهاجرت حس
که با توجه به اینکه سیستان یک نقطه استراتژیک مرزی است، اگر تدبیری   کنند، در حالی

 برای این مشکالت مردم اندیشیده نشود، مشکالت زیادی به بار خواهد آمد.

اهکارهای مقابله با مشکالت زیست محیطی این نماینده مجلس شورای اسالمی در مورد ر
متناسب با منطقه و  های  های روان با کاشت بوته سیستان افزود: اولین راهکار تثبیت شن

ها را  آب و پرشدن تاالب پاشی از نوع سازگار با محیط زیست است و بعد از آن باید بحث  مالچ



توان انتظار داشت که این تاالب  ی نمیدر نظر داشته باشیم، زیرا به دلیل تغییرات جوی و اقلیم
 ها مجددا پر از آب شوند .

رغم اینکه در ابتدای سال گذشته در سفر رئیس جمهور به  وی ادامه داد : متاسفانه علی
خیز را داشتیم،  های روان در نقاط بحران هکتار از اراضی دارای شن 1111استان مصوبه تثبیت 

ینه انجام نشده است، به طوری که اکنون دوباره در آغاز فصل اما هیچ اقدامی تاکنون در این زم
 و مردم دوباره دچار مشکالت بسیاری خواهند شد. ایم  ها قرار گرفته طوفان

 دهه اخير ۳افزایش مهاجرت روستایيان و عشایر در 

های سنگین مادی و  های سیستان هزینه به تاالب  توجهی حسینی تصریح کرد: از آنجا که بی
خواهد تا این مصوبه را اجرایی کند و  کند، عزم جدی دولت را می ی برای ما ایجاد میمعنو

عالوه بر آن با رایزنی با کشور افغانستان مشکل تثبیت شن در آن کشور را نیز که از منابع 
 ریزگرد داخل سیستان است، مرتفع کند.

امه در ارتباط با محمد حسن دوگانی نماینده شهرستان فسا در استان فارس نیز در اد
مشکالت زیست محیطی و ارتباط آن با مهاجرت، اظهار کرد: بدیهی است که در صورت وجود 
مشکالت زیست محیطی مهاجرت افزایش پیدا می کند. در فارس نیز که یکی از قطب های 

میلیون نفر مستقیما  2هزار نفر جمعیت آن، نزدیک به  ۷11میلیون  9کشاورزی کشور بوده و از 
های  دهه اخیر آسیب 2های  اند، به دلیل خشکسالی ا دامداری و کشاورزی مرتبط بودهب

 اند. درصد روستاییان و عشایر مهاجرت کرده ۳1بسیاری دیده، به طوری که حداقل 

 ها ها و قنات ها، دریاچه شدن بسياری از رودخانه خشک

های کوچکی در غرب استان  ها در کل استان فارس به جز ناحیه وی با بیان اینکه خشکسالی 
زیر زمینی در فارس بسیار کاهش داشته، به طوری که   های شود، افزود: سطح آب دیده می

های جاری و  حفر چاه در بسیاری مناطق ممنوع شده است. همچنین بسیاری از رودخانه 
کامل اند نیز در این استان به طور  سال پیش بوده ۷1الی ١1های قدیمی که مربوط به  قنات

 اند. خشک شده

های بختگان، مهارلو و  های ما نیز همین وضعیت را دارند و تاالب دوگانی اظهار کرد: دریاچه
سال پیش  21اند، در حالی که این دریاچه ها  پریشان در معرض آسیب های زیادی قرار گرفته

 در تمام فصول سال پر از آب بودند.

 ستدریاچه مهارلو به کویر نمکی تبدیل شده ا

وی با بیان اینکه دریاچه مهارلو اکنون تبدیل به کویری نمکی شده است، گفت: تمامی 
شوند، به طوری که اگر از سمت کنار  های دریاچه با باد به شیراز منتقل می ریزگردها و نمک

را به شدت   این دریاچه وارد شیراز شوید، هوای آلوده همراه با بوی نامطلوب و وجود نمک
های زیست محیطی است که منجر به انجام  نید؛ که اینها همه آثار تخریباحساس می ک

 مهاجرات، نه تنها از روستا به شهر بلکه از یک کالنشهر به کالنشهری دیگر شده است.

 نشين کرده است مشکالت زیست محيطی روستایيان را حاشيه

اند و دیگر آبی  ل شدههای کویری تبدی های کشاورزی به دشت وی ادامه داد : زمانی که زمین
باقی نمانده است، روستاییان و عشایر چاره ای جز مهاجرت ندارند، بنابراین بسیاری از آنها به 

 اند . اند و به مشاغل کاذب روی آوره شهر ها کشانده شده و حاشیه نشین شهرها شده



اسی برای نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: وزارت نیرو باید فکر اس
های استان فارس کند، زیرا هر سه دریاچه در حال تبدیل شدن به کویر است که در این  دریاچه

 صورت با وزش هر باد، زندگی مردم روستاهای اطراف مختل خواهد شد.

 طوفان گرد وغبار دام های مردم را تلف کرده است

نیز با بیان اینکه به طور قطع  حجت هللا درویش پور نماینده ایذه و باغملک در استان خوزستان
وضعیت نامطلوب زیست محیطی تاثیر بسیاری بر مهاجرت مردم در خوزستان داشته است، 

های  های زیادی به سمت استان گفت: در شهرهای در معرض گرد وغبار شاهد مهاجرت
اهد اصفهان، تهران و چهارمحال و بختیاری هستیم و قطعا این مهاجرت ها در آینده بیشتر خو

 شد.

وی با اشاره به اینکه خوزستان دارای یکی از باالترین آمارهای مهاجرت در کشور است، افزود: 
کسب و کارهای کوچک نیز تاثیر  ریزگردها برای دامداران و صاحبان صنایع و حتی افراد دارای 

ت، زیرا و به همین دلیل مهاجرت روز افزون مردم کامالً قابل انتظار اس  بسیاری گذاشته است
اند و عالوه بر آن مردم با مشکل کم آبی  های گردوغبار تلف شده های مردم به دلیل طوفان دام

 نیز روبرو هستند.

درویش پور افزود: البته برخی مناطق شمالی خوزستان مانند ایذه، باغ ملک و مسجد سلیمان 
ه خارج از استان کمک مردم ب  توانند به عدم مهاجرت که نسبتا آب و هوای بهتری دارند، می

ها و  کند و پذیرای آنها باشد؛ البته این مساله در صورتی رخ خواهد داد که ظرفیت
های مناسبی مانند احداث راههای مناسب، بهبود وضعیت آب، ساماندهی تاالب ها  زیرساخت

 و ... در این شهرها ایجاد شود .

ه فعال باشد، قطعا خواهیم توانست که از وی در پایان تاکید کرد: دولت اگر بتواند در این زمین
 بسیاری مهاجرت های بین استانی جلوگیری کنیم.

============= 

 تجمع مردم شهراهرم مقابل اداره آب تنگستان دراعتراض به کم آبی

|آمده است : امروز در پی مشکل کم آبی در  4۴خرداد  11به گزارش تنگستان نما در تاریخ 
ز مردم شهر اهرم مقابل اداره آب تنگستان تجمع کرده و نسبت به تنگستان، جمع کثیری ا

 .کمبود آب اعتراض نمودند

تنگستان نما می نویسد : امروز در پی مشکل کم آبی در تنگستان، جمع کثیری از مردم شهر 
 .اهرم مقابل اداره آب تنگستان تجمع کرده و نسبت به کمبود آب اعتراض نمودند

ب طی چند روز گذشته مردم شهرستان تنگستان و شهر اهرم را قطعی مکرر و طوالنی آ
خرداد ماه با  11کالفه کرده است. در همین راستا گروهی از مردم اهرم عصر امروز دوشنبه

 .تجمع مقابل اداره آب این شهرستان مراتب اعتراض خود را بیان داشتند

را عامل مشکالت مردم و  یکی از شهروندان معترض بی تدبیری مسئوالن اداره آب تنگستان
 .کم آبی مفرط مردم این شهر عنوان کرد و خواستار حل فوری مشکل آب مردم شد

شهروند دیگری نیز  و با اعتراض شدید نسبت به سهمیه کم ورودی آب به اهرم خواستار حل 
 فوری مشکل آب مردم این شهرستان شد.

=============== 

 گيالن/ ۲۳-ای کشوربررسی پدیده حاشيه نشينی در استانه
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ه نشینی در حاشی -آمده است : رشت 49خرداد  11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
اکثر کالنشهرهای ایران یاد آور زاغه هایی در اطراف شهر است در حالی که گستردگی رشت 

و پیوستگی آن با شهرهای اطراف، حاشیه نشینی در این شهر را به گونه ای دیگر رقم زده 
 .است

پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای توليدی دفاتر « پرونده ویژه»منتشر شده است. « راستانهای کشو

 سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است.

ها افرادی هستند که به دلیل عوامل رانش مانند نبود  به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه نشین
روستا به شهر یا از شهرهای کوچکتر  اشتغال و کمبود امکانات، زادگاه خود را ترک کرده و معموالً از

آورند ولی عموماً به دالیل متعددی از جمله مشکالت اقتصادی در  به شهرهای بزرگترروی می
 .شوند ها ساکن می حاشیه شهر

های مهاجر که از فرهنگ خود جدا و ساکن حاشیه  های نامأنوس شهری برای خانواده محیط
ها، بیش از هر چیز جوانان را در برابرانحرافات  تصادی خانوادهاند، به همراه فقر اق ها شده کالنشهر

سازد و حاشیه نشینی که خود معلول گسترش شکاف طبقاتی، رشد  اجتماعی آسیب پذیر می
رویه شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ است، از جهات متعدد موجب شیوع  بی

 .شود ها می از آن ها، انحرافات اجتماعی و عوارض ناشی بزهکاری

تر از سایر شهرهای بزرگی  رسد که حاشیه نشینی در شهر رشت کمی متفاوت اما به نظر می
 .است که با این معضل روبرو هستند

 تداخل حاشيه و متن

محله در سطح شهر، متمرکزترین شهر ایران محسوب می شود  ۵۵با بیش از   کالن شهر رشت
به شهرهای اطراف، سبب شده تا مرز مشخصی بین مناطق  که این تمرکزدر کنار پیوستگی رشت

 مرکزی شهر و حاشیه نشین وجود نداشته باشد.

با این حال، طبق تعریفی که از حاشیه نشینی شده است، علیرغم درهم آمیختگی حاشیه و 
بطن شهر در رشت، محالت مختلفی در این شهر وجود دارد که معیارهای الزم برای حاشیه نشین 

 را داشته و با معضالت خاص این گونه محالت نیز دست و پنجه نرم می کنند.بودن 

 زندگی روستایی در شهر

با نگاهی به برخی از محالت حاشیه نشین، ادامه زندگی روستایی در این محالت را می توان به 
های  های آب، باغ های شناور در جوی خوبی مشاهده کرد. شنیدن صدای مرغ و خروس، اردک

ی که به کشت سبزیجات اختصاص پیدا کرده است، همه و همه نشان از سبک متفاوتی از کوچک
 زندگی در این محالت دارد که الزاماً هم در خارج از بطن شهر نیستند.

گوید: هنگامی که از حاشیه  استاد جامعه شناسی دانشگاه گیالن در این باره به خبرنگار مهر می
کند، تصویری از مکانی است که  یزی که به ذهن خطور میآید، نخستین چ صحبت به میان می

های خاصی همچون مشکل فاضالب، مشکل حمل و نقل به دلیل معابر غیر اصولی و  دارای ویژگی
ناکارآمد و... است اما در مورد شهر رشت به دلیل شیوع نسبی این مشکالت در سطح شهر نیز، 

هر وجود ندارد که یکی از دالیل این امر را باید رشد تفاوت چندانی از این نظر بین حاشیه و مرکز ش
بسیار سریع شهرنشینی در شهر رشت طی کمتر از یک قرن گذشته دانست و همین مساله 

 های جدید شده است. ای پیشین به این شهر و ایجاد حاشیه سبب ادغام مناطق حاشیه

هایی  ی، در واقع حاشیهدهد: بخشهای مهمی از شهر رشت کنون مونا اسالم نژاد ادامه می 
توان  اند. در نتیجه نمی هستند که به تدریج تبدیل به مناطق اصلی و چه بسا مرفه نشین شده

 ای بین گسترش شهر و شکل گیری حاشیه نشینی قائل شد. تفکیک قاطعانه
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هایی از زندگی  داند که با ویژگی وی حاشیه نشینی در رشت را ادامه سبک زندگی روستایی می
ها نقش دروازه ورود به جامعه  ترکیب شده و حالتی بینابینی دارد و می افزاید: حاشیه شهری

کنند و در اولین گام، خانواده از روستایی دور یا نسبتاً دور به  شهری را برای روستاییان ایفاء می
کند و سپس در مهاجرتهایی درون نسلی یا بین نسلی وارد اجتماع  حاشیه شهر مهاجرت می

  شود.  میشهری 

ها در ترکیب با عواملی  ها به شهر گوید: نزدیکی روستا این جامعه شناس در تشریح موضوع می
اند و نیز  همچون تعدد روستاهای حومه و چسبیده به شهر که در تداخل با بافت شهری قرار گرفته
تر  بضاعت اراضی کشاورزی پیرامون آن و ارزش زمین موجب روانه شدن سیل مهاجرین یا اقشار کم
 .گیرد شهری به این مناطق است. در نتیجه، حاشیه شهر حالتی عمدتاً روستایی به خود می

نژاد که پایان نامه ارشدش نیز در مورد بررسی حاشیه نشینی در رشت بوده است به نقش  اسالم
 کند ومی افزاید: برخی از نامد اشاره می می« انتقالی»متمایز حاشیه نشینی رشت که آن را 

کردند تا شرایط الزم برای  حاشیه نشینان، از رشت به عنوان پل یا سکوی پرتابی استفاده می
 .تر به حاشیه کالنشهری همچون تهران را به دست آورند انتقالی بزرگ 

انجام گرفته وپیمایش اخیرش در سال  1۳۸۵این مدرس دانشگاه نتایج پژوهشی که در سال 
بیان می کند و می گوید: دامنه مهاجرین از شهرهایی همچون مجدداً تأیید شده است را  1۳4۳

آمل، بابل در استان مازندران و با اکثریتی بسیار بیشتر، از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان 
تر استان همچون  غربی و اردبیل به شهر رشت بوده و البته در این میان، شهرستانهای کوچک 

 .ز سهم عمده ای از ساکنان این مناطق را به خود اختصاص داده اندآستارا، انزلی، فومن و... نی

 های در کمين فقر و آسيب

حاشیه نشینی در رشت بیشتر به صورت اقامت اقشار کم در آمد در سکونتگاه های غیر رسمی 
در بطن شهر جلوه می کند که گاهاً حتی نمی توان مرز مشخصی بین حاشیه و بطن شهر قائل 

ری از موارد حتی قرار گرفتن این محالت در کنار محالت مرفه نشین، آسیب های شد و در بسیا
 جدی برای ساکنان هر دو محله بوجود آورده است.

در کنار شرایط نامساعد زندگی، خالء نبود امکانات رفاهی، آموزشی، فرهنگی و تفریحی نیز یکی 
حالت را در هاله ای از ابهام فرو برده و از مهمترین معظالتی است که آینده کودکان و نوجوانان این م

 بی شک یکی از مهمترین عوامل گرایش آنها به انجام رفتارهای ناهنجاردر بزرگسالی است.

استاد دانشگاه گیالن با اشاره به اینکه تمام جرائمی که در مناطق اصلی شهر مشاهده 
ضیح می دهد: به دلیل عدم ای نیز رخ می دهند تو شوند، با غلظتی بیشتر در مناطق حاشیه می

های مجرمانه در این مناطق  امکان نظارت و پیشگیری اجتماعی، امکان درگیر شدن افراد در کنش
 .بیش از مناطق اصلی شهر است

شناسان عرصه  شناختی ساترلند یکی از جامعه شناس با اشاره به نظریه جامعه این جامعه
ینه شکل گیری جرم در جوانان به این نتیجه رسید که کند: ساترلند با بررسی زم انحرافات بیان می

در اکثر موارد، دلیل مجرم شدن فرد، همنشینی با گروهی است که قواعد و قوانین جامعه را به 
« تفاوت در همنشینی»گذارند. در این نظریه که اصطالحاً  رسمیت نشناخته و آگاهانه زیر پا می

ل خود قانون قابل یادگیری و حتی در برخی از موارد شود، قانون شکنی نیز درست مث نامیده می
کند  های حاکم بر آن است که مشخص می ها و ارزش الزم االجراست و این خرده فرهنگ و هنجار

 .که رعایت کردن یا نکردن چه اصولی مورد تأیید است

شیه نشینی همان چیزی است که مارشال کلینارد هنگام تعریف حا   دهد: این اسالم نژاد ادامه می
ها و هنجارهای خاص  کند و حاشیه نشینی را نوعی سبک زندگی خاص با ارزش به آن اشاره می

 .خود برمی شمارد

تواند یکی از عوامل  دهد: محل بزرگ شدن فرد می مدرس دانشگاه گیالن در این باره توضیح می
در هر محیطی  عمده در شکل گیری شخصیت و آینده فرد باشد و از سوی دیگر آموزش مناسب

 .تواند سبب بهبود عملکرد فرد به عنوان عضوی از یک جامعه باشد می



گوید: مسلماً از این  گذارد می وی با بیان اینکه جامعه فرصتهایی را برای رشد، در اختیار هر فرد می
کند جهانی متفاوت از کودکی که در مرکز شهر  حیث، کودکی که در حاشیه شهر زندگی می

ترین  ند را تجربه خواهد کرد اما این جای خالی تا حد زیادی قابل پر کردن است و مهمک زندگی می
ای که در جهان امروز برای این امر در نظر گرفته شده است، امکان ادامه تحصیل برای  وسیله

 .کودکان مستعد است

ادیده گرفت دهد: نباید ن شناس همچنین درباره اهمیت آموزش در این جوامع توضیح می این جامعه
مندی از  که در بسیاری از موارد، حاشیه نشینان، بدون عمل به حداقل وظایف شهروندی توقع بهره

تواند تعادلی قابل  امکانات رفاهی شهری را دارند که در این زمینه نیز آموزش مناسب و هدفمند می
ت شهری جلوگیری کرده قبول در این عرصه به وجود آورده و از وارد آمدن فشار بر سازمانهای خدما

و همزمان با کاستن از احساس محرومیت نسبی که خود یکی از دالیل روی آوردن ساکنان این 
 ها بکاهد. های غیر ضروری و غیر مولد در این عرصه ها و جرائم است، از هزینه مناطق به انواع بزه

 حاشيه نشينان به دنبال چاره ای برای حل مشکالت

رفاهی از مهمترین دغدغه های حاشیه نشینان است اما بی شک مشکالت هرچند نبود امکانات 
 معیشتی در صدر فهرست معضالت ساکنان این مناطق قرار گرفته است.

در بازدید میدانی خبرنگار مهر از یکی از این محالت، وقتی با فروشنده سوپر مارکت کوچکی در 
کنیم، او نیز به همین موضوع اشاره  صحبت می ۴های محله مالک اشتر در منطقه  یکی از کوچه

ها شغل مناسبی ندارند و همین موضوع سبب  اکثرساکنین این کوچه گوید: کند و می می
 مشکالت دیگری مثل ترک تحصیل فرزندان، گرایش به سمت مواد مخدر و حتی دزدی می شود.

معضالت این مناطق  در کنار این آسیب ها، نداشتن امکانات اولیه شهروندی نیز یکی از مهمترین
بوده و دغدغه اساسی بسیاری از ساکنین این مناطق به شمار می آید. هرچند در بسیاری از این 
مناطق، با توجه به گسترده شدن شهر امکانات زیر بنایی مانند آسفالت، آب شرب، لوله کشی و 

ر ساختی، مساله ساز ... وجو دارد اما هنوز هم در تعدادی دیگر از این محالت، نبود امکانات زی
 است.

ها تا جایی که  ها و ساخت و ساز در محله پشت دخانیات )روبروی بیمارستان قائم(، امتداد کوچه
رسد امتداد  منتهی به شالیزارهای آماده به کار کشاورزی وجود دارد ادامه پیدا کرده اما، به نظر می

است خود سبب مشکالتی برای  شهر و افزایش مساحت مناطقی که در حاشیه شهر قرار گرفته
 .خدمات رسانی دستگاه های خدماتی شده است

ها مثل  تعدادی از ساکنین این محل به خبرنگار مهر توضیح می دهند: متاسفانه برخی از دستگاه
شهرداری در رفع مشکالت محالت همکاری الزم را نمی کنند و برای مثال االن چندین سال است 

 ا بالتکلیف مانده است.ه که وضعیت آسفالت کوچه

های این محل باعث شده تا مشکل خطر آفرین انباشت زباله نیز گریبانگیر  عدم آسفالت کوچه
 .ساکنین محله شود

وقتی از ساکنین محله درباره وجود حجم زیادی از زباله در زمینهای ساخته نشده این محله 
لت نشده، ماشین حمل زباله به پرسیم جواب می دهند: از آنجایی که برخی کوچه ها آسفا می

های زباله را روی درخت یا علمک های گاز  آید و در نتیجه مرم محله یا کیسه این کوچه ها نمی
 آویزان می کنند یا روی زمین های ساخته نشده می ریزند.

مشکل دیگری که در بازدید میدانی خبرنگار مهر از برخی محالت حاشیه نشین مشاهده شد، 
یی است که اگر چه تا چند سال پیش زمین کشاورزی بوده اند اما، با بال تکلیفی شان وجود زمینها

برای استفاده کشاورزی یا ساخت و ساز، به دلیل بارندگی های مداوم و تجمع باران در این زمینها، 
به آبگیرهای راکد و متعفنی تبدیل شده و محل انباشت زباله ساکنان محل نیز محسوب می 

 شوند.

 ایی دستگاه ها اجرایی چاره معضل حاشيه نشينیهمگر



با تمام صحبتهای یاد شده، در هر حال شهر رشت با معضل حاشیه نشینی دست به گریبان 
است و این امر جز با اندیشیدن تدبیری چاره گشا و الزاماً عمل کردن به این تدبیر، حل شدنی 

 نخواهد بود.

استانداری گیالن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی 
های ایجاد شده درباره حاشیه نشینی در شهر رشت توضیح می دهد: وجود حاشیه  نگرانی

 ها است. نشینی دغدغه اجتماعی مهمی است که دولت به دنبال رفع این نگرانی

شهرهای دیگر انجام  یونس رنجکش با اشاره به اقداماتی که برای سازماندهی حاشیه نشینی در
گوید: سیاست اصلی برای حل مشکالت حاشیه نشینی در شهر رشت باید ارائه  گرفته است می

خدمات دستگاههای اجرایی مختلف باشد که این امر نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط در این مناطق، 
 دستگاههای خدماتی را با مشکل در ارائه خدمات مواجه کرده است.

کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن ادامه می دهد: دستگاههای  سرپرست اداره
اجرایی در هنگام ارائه خدمات خواستار رعایت ضوابط از سوی مردم هستند و از سوی دیگر مردم 

نیز بدون رعایت ضوابط خواستار دریافت ارائه خدمات هستند که راه حل این مشکل تنها در 
 ضابطه شد. بوده و باید مانع توسعه بیها  همگرایی بیشتر دستگاه

توانند تمام جامعه هدف را  ها نیز شرح وظایف متعددی دارند و نمی رنجکش می افزاید: دستگاه
 های مردم نهاد بیش از پیش تعیین کننده می شود. پوشش دهند و اینجاست که نقش سازمان

مات بهداشتی، عمرانی و های این محالت را در گرو ارائه خد وی حل بخش بزرگی از آسیب
فرهنگی دانسته و ورود سازمان های مردم نهاد را در بخش آموزش به ساکنان این مناطق ضروری 

 می داند.

شهر طبیعتا در پی دستیابی به متن شهر هستند و خداحافظی   با تمام این تفاسیر مردم حاشیه
معیشتی مردم روستا و  با حاشیه نشینی دور از دسترس نخواهد بود مگر با بهبود وضعیت

شهرهای کوچک، آموزش مفاهیم شهروندی و فراهم آوردن ساختار و زیربناهایی که در پی رفاه 
 حال شهروندان باشد.

=================== 

 شهر در تنگنای آبی قرارگرفت۹زنگ خطر نابودی ذخایر فوق استراتژیک آب/
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آمده است : قائم مقام وزیر نیرو با اعالم  49خرداد  12به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
اس و هرمزگان با کم آبی شدید درگیر است گفت: اینکه حوضه آبی جنوب به ویژه بندرعب

 .امکان ترمیم ذخایر آبی فوق استراتژیک زیرزمینی کشور وجود ندارد
های آب زیرزمینی  به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودي با اشاره به وضعیت بحرانی سفره

فوق استراتژیک  کشور اظهارداشت: منابع آبی زیرزمینی به عنوان منابع آبی استراتژیک و گاهی
 .ها این منابع امکان تغذیه دوباره ندارند آب  شود و با توجه به کاهش ساالنه روان تلقی می

های وزارت نیرو  های زیرزمینی در اولویت برنامه قائم مقام وزير نیرو با تاکید بر اینکه حفاظت از آب
های صورت گرفته منابع  تالش های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: با های حفظ سفره  است به برنامه

برابری داشته که این منابع در  ۸های زیرزمینی افزایش  اعتباری برای نگهداری و تقویت منابع آب
های  گیری، کنترل هوشمند، ابزارهای تأمین آب حجمی و مجموع پروژه های اندازه  زمینه سامانه
 .گذاری شده است دیگر سرمایه

ها را  ها و در گام بعدی تقویت این سفره گام اول عدم برداشت از این آب وی ادامه داد: وزارت نیرو در
در دستور کار دارد. محمودی با اشاره به تحویل حجمی آب کشاورزی و نصب کنتورهای هوشمند 

هاي  طوري که در حوزه  ها بیشتر شده، به ها اظهارداشت: امکان قرائت از راه دور در دستگاه در چاه
 .کنیم اينچ را از راه دور قرائت مي ۴رهاي بیش از آبي تمامی کنتو
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این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اجرای طرح خطوط زیرزمینی در آب و برق گفت: در 
ها، جدي گرفته  هاي اداري سازمان گذشته دو تجربه در این زمینه داشتیم که به دلیل تنوع سامانه

هاي  هاي واحدي انجام گیرد تا لوله آب و فاضالب، گاز، کابل نشد؛ طبق برنامه قرار بود کانال کشي
 .ها عبور کنند هاي خاصي در زير خیابان برق و مخابرات از کانال

دلیل   تهران اجرا شد، ولي به 22قائم مقام وزیر نیرو بیان داشت: پايلوت کوچکي نیز در منطقه 
اي ايجاد شده و  ز اين خدمات حادثهمشکالت هماهنگي و نگراني از اينکه چنانچه براي يکي ا 

 .خدمات ديگر مختل شوند، به نتیجه نرسید

محمودی با بیان ايده دوم در خصوص قرائت همزمان کنتور آب و برق و گاز گفت: با توجه به اينکه 
پیک مصرف برق و آب مربوط به فصل گرما و پیک مصرف گاز مربوط به فصل سرما است، عمال 

 .کرد که از اين کار صرفنظر شد اسباتي را ايجاد ميمشکالت قرائتي و مح

شهر کشور در شرايط کنونی در تنگناي  ۵آبي در کشور افزود: حدود  وي با اشاره به مشکالت کم
برند و میزان نزوالت آسماني آنها کمتر از ساير نقاط است. محمودي از حوضه  آبي به سر مي

یر با کم آبی شدید نام برد و در ادامه افزود: هرمزگان های درگ بندرعباس و هرمزگان به عنوان حوضه
تا  1۷1شود، به میزان حدود  که به تناسب میزان بارندگي با نقطه جغرافیايي خودش سنجیده مي

 .برابر استان هرمزگان است ۴تا  ۳هاي استان گلستان  میلیمتر بارندگي دارد، ولي بارندگي 1۸1

ود: استان گلستان از نظر نقطه جغرافیايي نسبتا مرطوب بوده و این مقام مسئول در وزارت نیرو افز
های گذشته با کاهش بارش مواجه بود؛ ضمن اينکه تمامی این استان به يک  نسبت به سال

 .نسبت مرطوب نبوده و برخي نقاط استان گلستان هم خشک است

هاي  اورزي برنامهقائم مقام وزير نیرو با بیان اينکه هر استاني در خصوص کشت محصوالت کش
هاي روشني اتخاذ و تاکید  طلبند افزود: وزارت کشاورزي از سال گذشته سیاست خاص خود را مي

زدن به   ها کشت نشود، زيرا کشت آنها عالوه بر صدمه کرده که برخي محصوالت در بعضي استان
بنابراين توصیه  هاي زيرزمینی و سهمیه آب کشاورزان از تبخیر بااليي نیز برخوردار است؛ سفره

دلیل باال بودن میزان رطوبت کشت برنج انجام   استان گلستان، مازندران و گیالن به ۳شود در  مي
 .گیرد

هايي داريم که تلفات برق را به کمتر  وي در خصوص کاهش تلفات در بخش آب و برق گفت: برنامه
درصد برسانیم. توجه مردم و  1۶درصد برسانیم و مصمم هستیم تلفات آب را در بلندمدت به 11از 

مسئوالن بیشتر از گذشته نسبت به بحث آب جلب شده که امیدواريم اين توجه با مديريت در 
 .مصرف آب توسط مردم با موفقیت طي شود

محمودی درباره موضوع تخصیص آب کشاورزي يادآور شد: کشاورزان بر اساس پروانه و مجوز 
مقام وزیر نیرو در خصوص  نه از آب چاه برداشت کنند. قائمتوانند به میزان قید شده در پروا مي

شود و اين  ايجاد مي ۳و  2هاي آب درجه یک،  هاي سطحي نیز بیان داشت: کانال تخصیص آب
شود و کشاورز قادر است به  هاي مجاز احداث مي ها بنا به ظرفیت برداشت زمین براي کشت کانال

 .ندمیزان مورد نیاز از آب سطحي استفاده ک

میلیارد مترمکعب آب تجديدشونده 1۳۵سال قبل  ۴1این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: حدود 
میلیارد مترمکعب رسیده  111میلیارد مترمکعب به 2۵داشتیم که اين میزان براساس آخرين آمار با 

 است. در گذشته در تنگناي آبي نبوديم و به همین دلیل به شیوه مصرف و روش برداشت و نوع
میلیارد مترمکعب از اين  ۸۷اکنون حدود   کشت و نوع محصول صادراتي توجهي نداشتیم، اما هم

 .شود میلیارد مترمکعب در حوضه کشاورزي و خدمات جانبي کشاورزي مصرف مي 111

============ 

ها را به  کوب و شالی کارها های زیر زمينی شغل شالی ممنوعيت استفاده از آب
  خطر انداخته است
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 عیتممنو آمده است :  4۴خرداد  12ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
کوبی در  شالی های کاران و کارگران کارخانه های زیر زمینی امنیت شغلی شالی استفاده از آب

  .کند استان گلستان را تهدید می

 

دبیر خانه کارگر گلستان در این باره به ایلنا گفت: پس از اجرای ممنوعیت « غالم رضا طالبا »
کشاورزان  استفاده از آب های زیر زمینی در استان گلستان طی سال جاری، بسیاری از

گرگانی برای کشت شالی امکان استفاده از آب چاه و سایر آب های زیر زمینی را ندارند و 
های شالی  ختی را برای متخلفین به اجرا گذاشته است، این موضوع کارخانهدولت جرایم س

 قرار داده است. کوبی استان را نیز در آستانه تعطیلی 

در هر یک از واحدهای  کارگر فصلی 1۵تا  11 این فعال کارگری با اشاره به اشتغال 
جود دارد که کارخانه شالی کوبی و 2۷شهر گرگان  حومه  افزود:فقط در کوبی، شالی

 .بینند شان امنیت شغلی خود را در مخاطره می کارگران

دبیر خانه کارگر گلستان در ادامه تصریح کرد: دولت با اجرای این طرح در سال جاری عالوه بر 
شان، امنیت شغلی  کوبی و بیکاری کارگران های شالی تعطیل کردن تعداد زیادی از کارخانه

 به خطر انداخته است.را  شالیزارها  کارگران فصلی

را افزایش داده و  روی کشت برنج های پیش طالبا در خاتمه تصریح کرد: اجرای این طرح، چالش
به نظر می رسد دولت سال آینده برای جبران کسری برنج مصرفی کشور قصد واردات 

 رد.های خارجی را دارد که این امر نابودی کشاورزان و کارگران داخلی را به همراه دا برنج

=================== 

 بررسی وضعيت شریان اصلی حيات در غرب کشور؛

 حال ناخوش این روزهای گاماسياب و سيمره/بر لب جوی نشين و گذرآب ببين

حکایت  -ها  آمده است : استان 49خرداد  12ر تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر د
گاماسیاب و سیمره روایت مادر و دختری است که احوال این روزهایشان تعریفی 

نالد،سیمره در لرستان و ایالم  های غیرمجاز می ندارد،گاماسیاب در همدان و کرمانشاه از پمپ
 .گالیه دارد  های خالی ازدست

از گاماسیاب تا سیمره حکایت رودخانه ای است که بار آب و  ها: گروه استان -خبرگزاری مهر
نان غرب کشور را به دوش می کشد، از باغات انار گرفته که به لطف سیمره سرخ می شوند تا 

 .اراضی کشاورزی که به برکت سیمره بار می دهند

به آب می گاماسیاب مادر سیمره و سیمره دخترکی خروشان و بازیگوش است که گاه بی گدار 
زند و در اوج پرآبی اراضی کوهدشت را زیر آب می برد تا گاهی نام سیمره با سیالبهای خروشان 

 .پیوند بخورد
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سیمره امسال و پارسال در اوج بارشها دامن خود را روی سر باغات و صیفی کاری های حاشیه 
وانه های آب دار بدهد. خود کشید تا سبزی انارستان و بوستان جای خود را به سرخی انارها و هند

 .هر چند این یک روی سکه سیمره است و این رودخانه روی دیگر خشکی زده ای هم دارد

اما حال مادر سیمره چندان خوب نیست، پمپ های مکنده در کرمانشاه دست گاماسیاب را خالی 
دخترک خود کرده اند تا سال گذشته مادر سیمره در سوگ ماهیان خود بنشیند و زار زار در دامن 

گریه کند، هرچند که به برکت رودخانه های پیوسته به سیمره در خاک لرستان و ایالم روزگار این 
رودخانه در برخی فصول حکایت دلبری هایی بود که نصیب باغات و اراضی حاشیه سیمره شد 

 .دولی این دلبری ها چندان دوام ندارد تا دخترک سیمره خیلی زود از پا بیفتد و خسته شو

 از گاماسياب تا سيمره

رود گاماسیاب در دهستان گاماسیاب واقع در غرب ایران سرآغاز خود را یافته است و یکی از 
 21های آهکی واقع در  رود. این رودخانه از چشمه های ایران به شمار می ترین رودخانه طویل

مالی ارتفاعات گرین به های ش کیلومتری جنوب شرقی نهاوند واقع در غرب استان همدان، از دامنه
 .گیرد نام سراب گاماسیاب سرچشمه می

گفته می شود که گاماسیاب در اصطالح بومی و محلی از گا )گاو( + ماسی )ماهی( + آب 
تشکیل شده، یعنی آبی که دارای گاو ماهی )ماهی بزرگ( است و شاید روزهای خوش 

 .گاماسیاب پراز خاطرات همین شاه ماهی ها باشد

های مجاور نظیر آب مالیر، تویسرکان،  خانه پس از پیوستن سایر جریانات سطحی حوزهاین رود
سو  اسدآباد به صحنه در شرق استان کرمانشاه وارد شده و در فرامان کرمانشاه به رود قره

 .ریزد می

شود. گاماسیاب   گاماسیاب پس از عبور از استان کرمانشاه وارد استان لرستان و سپس ایالم می
طول شهرستان های استان لرستان و ایالم به نام سیمره خوانده شده و پس از پیوستن در 

 .های مسیر در غرب خوزستان جاری شده و به نام کرخه راهی پایین دست می شود رودخانه

 عدم استفاده از روشهای نوین آبياری در سرچشمه گاماسياب

یاز برای تامین آب شرب و کشاورزی و اما روایت گاماسیاب در سرچشمه خود حکایت دستهای ن
است که به سمت این رودخانه دراز شده است تا حتی برخی کارشناسان و مسئوالن از 

 .گاماسیاب به عنوان ظرفیتی برای تامین آب شرب بلندمدت نهاوند یاد کنند

 امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی معتقد است باید راه حل بلند مدتی
برای حل مشكل آب در استان اندیشیده شود تا نیم نگاهی به لزوم اجرای طرح آبرسانی از 

 .گاماسیاب به همدان داشته باشد

این در حالیست که مسئوالن حوزه کشاورزی همدان برای تامین آب اراضی نهاوند دست به دامن 
هر چند که مسئوالن می  گاماسیاب شده اند تا عمده آب تامین شده از این محل صرف مزارع شود

درصد آبهای مفید این  4۴گویند آبیاری سنتی موجود در کشاورزی نهاوند اختاپوسی است که 
 .شهرستان را می بلعد

عدم مدیریت صحیح در استفاده از آب این رودخانه موجب شده که مسئوالن همدانی نیز معتقد 
اکنون حجم بسیاری از آب سراب باشند به دلیل به سرانجام نرسیدن کانال کشی نهرها هم 

گاماسیاب بدون ساماندهی و نظارت هدر می رود تا بهترین راه حل ممکن در شرایط فعلی را 
 .تسریع در اجرای کانالهای آبرسانی و توسعه سیستم های نوین آبیاری در بخش کشاورزی بدانند

 فرصتی برای عبور از کشاورزی سنتی

اه بوعلی سینا در این زمینه در گفتگو با مهر می گوید: عضوهیئت علمی گروه آبیاری دانشگ
گاماسیاب یکی از طوالنی ترین رودخانه های غرب کشور است که سرچشمه آن از جنوب شرقی 

 .نهاوند در استان همدان و از سراب گاماسیاب است



سطحی صفر معروفی با بیان اینکه گاماسیاب پس از قطور شدن به وسیله بعضی دیگر از جریانات 
از کنگاور وارد استان کرمانشاه می شود، گفت: این رود پس از پیوستن به قره سوی کرمانشاه به 

 .سیمره لرستان می رسد و با اضافه شدن به کرخه تا هورالعظیم ادامه دارد

 ۴1۷سیمره به طول   عضوهیئت علمی گروه آبیاری دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه رودخانه
گیرد و در لرستان با نام  سیری طوالنی از گاماسیاب استان همدان سرچشمه میکیلومتر با م

شود، گفت: این رود ضمن دریافت آب  سیمره و از لرستان تا خوزستان با نام کرخه شناخته می
گذرد و با نام سیمره، به استان  های همدان و کرمانشاه می سو و خرچنگ رود، از استان قره

 .دهد مرز طبیعی لرستان و ایالم را تشکیل می شود و لرستان وارد می

معروفی با بیان اینکه از ظرفیت این رود در استان همدان بهره برداری می شود، گفت: این رود 
 .فرصتی برای توسعه فعالیتهای کشاورزی فراهم کرده است

حهای آبیاری وی بیان داشت: با استفاده از این ظرفیت می توان برای توسعه آبیاری قطره ای و طر
 .مختلف و آبی کردن زمین های کشاورزی منطقه گامهای بلندی برداشت

 مرگ مادر سيمره در کرمانشاه

روایت گاماسیاب بعداز همدان حکایت مادری است که در کرمانشاه در سوگ داشته های خود 
نشسته است، داشته هایی که همه یکی یکی از دست رفته تا گاماسیاب نیز به سختی نفس 

 .بکشد

به سرخط  مرگ مادر سیمره و ماهی هایی که خوراک مور بیابان شدند بود که روایت 42سال 
آبی بگویند  نیز تکرار شود و مسئوالن از پمپ های 4۳رسانه ها رفت تا ماجرای گاماسیاب در سال 

 .که شیره حیات شریان حیاتی غرب کشور را می مکند

بسیاری از کشاورزان حاشیه رودخانه بدون توجه به هشدارها اقدام به برداشت بی رویه آب از این 
رودخانه که خود مامن و زیستگاه بسیاری از موجودات و آبزیان است، می کنند و عمال کمر به 

 .کشور بسته اند نابودی این شریان زندگی غرب

مشکل زمانی حادتر می شود که این رودخانه در مسیر شهرستان صحنه قرار می گیرد. متاسفانه 
شواهد نشان می دهد که برداشت های غیراصولی از آب این رودخانه و نیز حفر چاه های غیرمجاز 

 .خته استبسیار در کنار عبور گاماسیاب، نفس این رودخانه و موجوداتش را به شماره اندا

از سوی دیگر وجود شالیکاری های بسیار توسط کشاورزان صحنه ای که در حاشیه این رودخانه 
ایجاد شده است، بخش اعظمی از آب گاماسیاب را به خود اختصاص می دهد به طوری که در 
زمین های پایین دستی، دیگر آبی برای جریان و حتی زندگی جانداران این رودخانه باقی نمی 

 .ماند

مسئول امور آب شهرستان صحنه با تایید مخاطرات پیش روی گاماسیاب در این باره به خبرنگار مهر 
می گوید: برنامه های بسیاری برای مبارزه و جلوگیری از خشک شدن آب رودخانه گاماسیاب از 

شهرستان صحنه آغاز شده است و برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی در سال گذشته 
 .حلقه چاه غیرمجاز که در این شهرستان حفر شده بود، پر شده است221ز بیش ا

وی البته معتقد است که تنها با پر کردن کردن چاه های غیرمجاز نمی توان از فاجعه در گاماسیاب 
جلوگیری کرد و یادآور می شود: باید برای جلوگیری از این مسئله فرهنگ سازی کرد تا بسیاری از 

 .در بحث بهره برداری از آب اصالح شودروشهای نادرست 

 دلبری های سيمره در لرستان

ماجراهای گاماسیاب در لرستان با سیمره تعبیر می شود، رودخانه ای که با ورود به لرستان و 
 .روستاهای شرقی کوهدشت، خط مرزی میان این استان با کرمانشاه و ایالم را به وجود می آورد

سال  11طی سالهای گذشته چندان خوب نبوده است تا وجود  اوضاع سیمره در اینجا نیز
خشکسالی و نبود بارش، سیمره را به رودخانه ای کم عمق تبدیل کند به طوریکه درصورت ادامه 

http://www.mehrnews.com/news/2148860/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/2148860/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C


خشکسالی ها پیش بینی می شود این رودخانه چون سرچشمه ها و رودهای کوچک اطرافش 
 .کم کم به مرگ دچار شود

سال گذشته در رگ بی رمق سیمره جاری شد تا این رودخانه چون هرچند بارش های پی درپی 
سالیان دیرین جان بگیرد و سهمناکی خود را به رخ شناگران و ماهی گیران بکشاند، رودخانه ای 

 .خاصی را در ذهن اهالی منطقه جای می داد  که گاه با گرفتن جان شناگران بسیاری دلهره

اب فرق می کند، اینجا سیمره موج هایش را باال کشانده تا و اما حکایت سیمره اینجا با گاماسی
همچنان بدود و پیچ بخورد تا بدون استفاده در لرستان خود را به کرخه و سدهای استان های پایین 

 .دست برساند

 رویای انارستان

برخالف سال های گذشته که در کنار جریان رودخانه به کشت جو و گندم دیم  4۳هر چند سال 
داختند یا زمین های حاصل خیز خود را به مهاجرانی از اصفهان با مبلغ ناچیزی اجاره می می پر

دادند، برخی کشاورزان با کارگذاشتن موتورهای انتقال آب، زمین های اطراف و حتی دوردست 
 .سیمره را به کشت هندوانه و خیار اختصاص داده اند

رست و اصولی بهره نمی برند تا استفاده حداقلی با این حال به نظر می رسد اینجا نیز از سیمره د
 .باشد  از از آب این رودخانه بدون توجه به سیستم های نوین آبیاری و

در این راستا توسعه باغات انار در حاشیه رودخانه سیمره همواره یکی از مطالبات جدی مردم 
می کند اگر مسئوالن منطقه بوده است و ظرفیت این رودخانه نیز تحقق این مطالبه را شدنی 

 .آستین همتی باال بزنند

پیش از این مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت گفته بود که حاشیه رودخانه سیمره با 
ایستگاه پمپاژ  1۳کیلومتر نیازمند خط انتقال برق در قالب  ۵۳شش هزار هکتار زمین و به طول 

ازیر کرد و شاهد ایجاد باغات در حاشیه این تامین آب است تا بتوان این آب را به اراضی منطقه سر
رودخانه خروشان بود که البته تحقق این رویا اعتبار می خواهد و با دست خالی اجرای آن میسر 

 .نیست

در حال حاضر شهرستان کوهدشت به عنوان قطب انار استان لرستان و تولید کننده یاقوت سرخ 
طول سالهای اخیر نام انار لرستان را جهانی  صادراتی ایران شناخته می شود؛ موضوعی که در

 .کرده است و حال با اندک توجهی از سوی سیمره می توان بر ظرفیتها در این بخش افزود

 فرصت آبی کردن اراضی ایالم

در ادامه رودخانه سیمره از چند شهرستان استان ایالم از جمله سیروان، بدره و دره شهر می 
ای باالی کشاورزی در این مناطق متاسفانه به دنبال خشکسالی و گذرد، ولی به رغم استعداده

 .کم آبی و همچنین دیم بودن اراضی صنعت کشاورزی از رونق افتاده است

پای سیمره که به ایالم می رسد حکایت سدی زنده می شود که قرار بود مامن این رودخانه 
ند، سدی که خشکسالی، کم خروشان باشد تا بلکه بتواند حاشیه نشینان خود را سیراب ک

بارانی و کم آبی رودخانه سیمره در سالهای اخیر باعث کند شدن روند آبگیری آن و نرسیدن به 
 .اهداف بلند مدت طرح تلمبه ذخیره شده است

شاید تنها شهرستانی که در حال حاضر از آب این سد بهتر از دیگر مجاوران خود استفاده می کند 
که پایین دست سد سیمره قرار گرفته ولی این میزان نیز درد چندانی از شهرستان دره شهر باشد 

 .ایالم دوا نمی کند

هزار هکتار زمین  ۳۴1آب سیمره وقتی برای استان محرومی مثل ایالم اهمیت پیدا می کند که از 
درصد دیم هستند تا عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی  ۷1کشاورزی ایالم بیش از 

ان ایالم در گفتگو با خبرنگار مهر بگوید: با توجه به استعدادهای خوب باغی در استان ایالم و است



نیاز مبرم استان به تولید محصوالت باغی، باید از این ظرفیت در راستای توسعه باغات در مناطق 
 .مختلف استان به خصوص در مناطق روستایی نزدیک به سد سیمره استفاده کرد

می دهد: هم اکنون ساالنه یک میلیون تن انواع محصول کشاورزی در استان ایالم تولید  بازدار ادامه
 .می شود که استفاده از آب سد سیمره می تواند این میزان را دو برابر افزایش دهد

درصد کاهش یافته  ۴1این مسئول یادآور می شود: میانگین بارشهای ایالم در طوالنی مدت حدود 
 .ن از ظرفیتهای سدی مثل سیمره بیشتر استفاده شودو باید در این بی

حاجعلی پور محمد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: 
در حالی که رودخانه سیمره از کنار این شهرستان می گذرد که سیروان یکی از مهمترین مراکز 

 .کشاورزی و باغی در استان ایالم است

اکید می کند: متاسفانه بر اثر کم آبی بخش مهمی از کشاورزی شهرستان از بین رفته و وی ت
نیازمند این هستیم که از آب سیمره در راستای رونق بخش کشاورزی شهرستان بیشتر استفاده 

 .شود

گالیه ها از بی نصیبی سد سیمره در حالیست که هنوز این سد آبگیری کامل نشده تا وزیر نیرو 
 . هد که تا زمستان امسال صبر کنید بلکه سیمره هم از وادی مهار آبها سهم خود را بگیردوعده د

 مشت نمونه خروار

بنابراین گزارش ماجرای گاماسیاب تا سیمره حکایت مشت نمونه خروارها مشکالت بخش آب و 
کشاورزی غرب کشور است، جایی که سیمره به رغم سخاوت با کم دستی و گاه تهی دستی 

ره گر بی آبی مزارعی است که در کنار خروشان ترین رودخانه غرب کشور مشق تشنگی می نظا
 .کنند

استانهای غرب کشور به لحاظ معیشتی وابستگی زیادی به کشاورزی دارند تا هر تنش آبی 
دست مزرعه ها را برای پرکردن جیب صاحبانشان خالی کند و این یعنی اقتصادی متزلزل که چشم 

 .چاره اندیشی جدی متولیان بسته استبه تدبیر و 

اولویت بخشیدن به بحث مدیریت منابع آب در این منطقه خواسته همه کارشناسانی است که 
می دانند راهکار در این زمینه استفاده بهینه از ظرفیت های موجود با حفظ اصول علمی برداشت و 

 .روشهای نوین مصرف و توزیع آب است

هینه منابع آب و وجود نگاه فرابخشی می تواند به کشاورزی غرب کشور سیمره در صورت مدیریت ب
حیات ببخشد و یا با بی توجهی و استمرار وضعیت کنونی منجر به چالش جدی زیست محیطی و 
خسارات جدی به بخش کشاورزی شود، خساراتی که تبعات آن دامن معیشت مردم را گرفته و در 

به شهرها، از رونق افتادن تولید و آسیب های اجتماعی نهایت خالی شدن روستاها و مهاجرت 
 .دیگری را رقم خواهد زد

محرومیت ها در غرب کشور در مقایسه با دیگر مناطق رنگ بیشتری دارد، سرمایه گذاری برای 
شکوفایی استعدادهای این منطقه که به طور عمده در بخش آب و کشاورزی است می تواند از 

ند که کم توجهی ها دره محرومیت ها را هر روز عمیق تر می کند، عمق مشکالت بکاهد، هرچ
 .مثل دره رویاهای سیمره و گاماسیاب که هر شب خواب اراضی و باغات سرسبز را می بیند

صورت مشترک توسط خبرنگاران استانی غرب کشور: همدان )پروین قادری  این گزارش به *
شده  اطمه حسینی( و ایالم )رمضان نوری( تهیهدانشمند(، کرمانشاه )مسلم معین(، لرستان )ف

 .است
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============ 

 :کارشناس طرح بين المللی حبله رود

 درصد كاهش ساالنه منابع آب شيرين در ايران است ۵۱كشاورزی عامل 

http://www.mehrnews.com/news/2767040 
 

کارشناس طرح  -آمده است : سمنان  49خرداد  12به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
درصد كاهش ساالنه منابع آب شیرين  41بین المللی حبله رود با بیان اینکه كشاورزی عامل 

 .درصد خدمات اكوسیستم ها در حال تنزل كیفیت است۶1در ايران است، گفت: 
ارش خبرنگار مهر، سید وحید خاتمی ظهر سه شنبه در نشستی با کارشناسان و مسئوالن به گز

شهرستانی و استانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در محل این اداره کل، 
سال گذشته، فعالیت انسان، اكوسیستم ها را سریع تر و شدیدتر از هر  ۵1 ضمن بیان اینکه در

تاریخ حیات بشر و بیشتر به خاطر برآوردن نیاز انرژی، كشاورزی و آب تغییر داده  زمانی در طول
درصد خدمات اكوسیستم ها كه در برنامه ی ارزیابی اكوسیستم ۶1  است، افزود: امروزه حدود

 هزاره سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت در حال تنزل كیفیت یا استفاده به ترتیبی ناپایدار است.

ید بر اینکه تنزل كیفیت این خدمات در نیمه اول قرن حاضر به وضعی وخیم رسیده است، وی با تاک
تصریح کرد: مسائل مربوط به مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل پس از مشكل جمعیت به عنوان 
دومین مسئله اصلی جهان شناخته شده و باید توجه داشت كه امكان افزایش منابع آب شیرین 

 وجود ندارد.

ارشناس طرح بین المللی حبله رود، خاطرنشان کرد: كمبود آب، توانایی كشاورزان را برای تولید ک 
غذا و امرار معاش محدود می كند و در عین حال مقررات و سیاست های نادرست در این حوزه، 

 پایداری سفره های زیرزمینی را در آینده ای نه چندان دور با بحران جدی مواجه خواهد كرد.

می، رشد سریع جمعیت را مهمترین عامل كاهش آب تجدید شونده در طول هشتاد سال خات
درصد كاهش  41 گذشته ذکر کرد و افزود: همچنین طبق گزارش سازمان ملل، كشاورزی عامل

سهم سرانه آب  21۵1 ساالنه منابع آب شیرین در ایران است و از این رو پیش بینی شد تا سال
 ز هزار متر مكعب )كمتر از متوسط سرانه جهان( برسد.هر نفر در ایران كمتر ا

وی همچنین با تاکید بر اینکه ایران با مسائل و مشكالت عمده زیست محیطی مواجه خواهد شد 
تصریح کرد: از این رو كه آب، و سیستم های تولیدی از جمله كشاورزی در سطح سرزمین همراه 

از یك رویكرد مدیریت یكپارچه به منظور تعادل و با منابع طبیعی در نظام اكوسیستمی هستند نی
 .پایداری محیط زیست الزم است

کارشناس طرح بین المللی حبله رود عنوان کرد: با توجه به مشكالت ناشی از تجارب برنامه های 
موجود در عرصه های طبیعی و هم چنین استعدادهای مناسب طبیعی و كشاورزی، ضرورت بهبود 

زی و تجربه روش های نو، به ویژه در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی وجود روش های برنامه ری
 دارد.

خاتمی رهیافت توسعه پایدار را یكی از نظریات جدید در زمینه توسعه ذکر کرد و گفت: این رهیافت 
با هدف بر طرف کردن احتیاجات انسانی و بهبود شرایط كیفی زندگی به عنوان قالب مناسب برای 

نحوه بهره برداری از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان و اجتماع و طبیعت نگرش به 
 محسوب می شود.
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در استان سمنان در دو حوزه سد دامغان رود در شهرستان دامغان « مدریت جامع حوزه آبخیز»طرح 
رای اقدامات و حوزه حبله رود در شهرستانهای گرمسار و آرادان در حال برنامه ریزی برای اج

 مشارکتی است.

=============== 

 قطعی آب در جویبار ریشه در بی تدبيری دارد

http://www.mehrnews.com/news/2767005 

فرماندار جویبار  -جویبار آمده است :  49خرداد  12به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
مشکل قطعی آب را در این شهرستان که به پایتخت کشتی و خاویار جهان شهره است، 

 .ناشی از بی تدبیری برخی مسئوالن دانست
به مشکل  ای اداری شهرستان،به گزارش خبرنگار مهر، رضا گنجی ظهر سه شنبه در جلسه شور

بی تدبیری برخی مسئوالن مشکالتی  :قطعی آب شرب در سطح شهرستان اشاره و تصریح کرد
 برای مردم این شهرستان ایجاد کرده است.

این مقام ارشد شهرستان با اعالم اینکه متاسفانه برخی افراد به منظور اجرای کار تولیدی 
این افراد از فضای عمومی و بیت  :سواحل بکر جویبار کردند، افزودوصنعتی اقدام به تغییر کاربری در 

 شخصی بهره می برند. المال برای استفاده های

گنجی با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید در جذب اعتبارات استانی تالش کنند، 
 متاسفانه برخی ادارات در جذب اعتبارات در سال گذشته موفق عمل نکردند. گفت:

بسیاری از دستگاههای  :فرماندار جویبار با بیان اینکه باید به رونق تولید و اقتصاد توجه شود، گفت
اجرایی از نشست با سرمایه گذار واهمه و ترس دارند و متاسفانه بیشتر وقت سرمایه گذار صرف 

  کارهای اداری می شود.د

ه ای در حوزه کسب و کار شهرستان رضا گنجی با اشاره به اینکه باید اقدامات بایسته و شایست
امروز یکی از بزرگترین پروژه های تولید ماهیان خاویاری در سطح شهرستان در حال  :صورت گیرد
 .انجام است

وی با ابراز گالیه از برخی دستگاههای اجرایی و بانکها در عدم همکاری الزم با سرمایه گذار، 
مات جبران ناپذیری به بخش خصوصی بدلیل برخی سیاست های نادرست صد :تصریح کرد

 وسرمایه گذاری وارد شد.

خرداد در 1۵ فرماندار جویبار با اشاره به اینکه طرح سالمسازی دریا در دو منطقه چپکرود والریم از
:برنامه های متنوع فرهنگی در ایام تابستان برگزار خواهد  این شهرستان آغاز می شود، گفت

 شد.

 رانهانتقاد از گرانيهای خودس

بر بازار و اعمال  در بحث نظارت :وی به نزدیک بودن ایام مبارک ماه رمضان اشاره کرد و اظهار داشت
بازرسیهای منظم باید اقدامات مناسبی توسط دستگاههای صنعت، معدن، تجارت و تعزیرات در 

 جویبار صورت گیرد.

از عدم نظارت درست بر  برخی گرانی ها خود سرانه انجام شده که نشان :گنجی خاطرنشان کرد
 قیمت ها بوده است.

فرماندار جویبار به دو انتخابات بزرگ مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری در سالجاری اشاره 
اخیرا افرادی در صدد تخریب دولت در بخشهای مختلف بوده ولی دولت به صراحت  :کرد و گفت

 ود.اعالم کرده که همیشه موافق انتقادات سازنده خواهد ب
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نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه وسیمرغ در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
برای رفع آن باید برنامه ریزی  :مشکل آب شرب مهمترین مسئله در شهرستان جویبار است،گفت

 شود.

 مشکل آب شرب بحران منطقه است

سفر ریاست جمهوری به  در سید هادی حسینی با اشاره به سفر آتی دولت به استان گفت:
استان که بعد از ماه مبارک رمضان انجام می شود، باید مشکالت این شهرستان در هیئت دولت 

 مطرح و بررسی شود.

:افرادی که به تعهدات خود  وی با بیان اینکه مشکل آب شرب بحران منطقه است ،اظهارداشت
 طرحهابه نفع مردم باشد. عمل نکرده، حمایتی از سوی ما انجام نخواهد شد چرا که

باید از  :وی با بیان اینکه این شهرستان به عنوان پایتخت خاویار جهان اعالم شده است، گفت
 .سرمایه گذاران این بخش در شهرستان جویبار حمایت شود

============== 

 به مناسبت روز جهانی محيط زیست؛

 کند نمیهای فانتزی دردی دوا  ها/ کمپين بحران آب و مرگ پلنگ

http://www.mehrnews.com/news/2768081 
 

سالی، ریزگردها ، آمده است : خشک 49خرداد  1٦به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
پلنگ در کمتر از دوماه  11تاالب و دریاچه و مرگ  ۴۵فرسایش خاک، آلودگی منابع آب، مرگ 

چالش هایی هستند که ضرورت توجه به محیط زیست در فضایی غیر فانتزی را گوشزد می 
 .کند

ستین ژوئن روز جهانی محیط زیست است حدود نیم قرن از نخ ۵به گزارش خبرنگار مهر، امروز 
زیست جدی گرفته شد می گذرد یعنی دقیقا همان زمانی که   باری که در جهان حفاظت ازمحیط

  زیست به بهانه های مختلف توسعه صنعتی و در ایران عطش سیری ناپذیر برای تخریب محیط
کشاورزی آغاز شد تا جایی که امروز در آمارهای جهانی در بسیاری ابعاد آلودگی و تخریب محیط 

 .ایران در صدر تمام کشور های جهان قرار داد زیست

کسب مقام اول فرسایش خاک در جهان، معرفی یکی از کالنشهرهای کشور به عنوان آلوده ترین 
هوای شهر جهان، نابودی جنگل ها با شتاب بسیار بیشتر از متوسط جهانی، دست و پنجه نرم 

تاالب ها و ریزگردهایی که  کردن گوشه گوشه کشور با بحران آب و خشکسالی، خشک شدن
حاال دیگر مردم از هر نقطه ای از شرق و غرب و شمال و جنوب کشور با آن درگیر هستند و البته 

تنها  انقراض شیر ایرانی و ببر مازندران و تهدید بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی کشور 
 .یران را گوشزد می کندبخشی از معضالتی است که ضرورت جدی گرفته شدن محیط زیست در ا

شعار امسال روز جهانی محیط « هفت میلیارد رویا و یک سیاره که باید با احتیاط آن را مصرف کرد»
زیست است اما در ایران با اینکه بازار شعار و بزرگداشت و همایش حسابی داغ است اما کار 

 ۷1ها که جسم و جان ما نه تنها رویا محیط زیست واقعا از شعار گذشته چرا که درسرزمین 
میلیون انسان در گرو برنامه های حفاظتی عملی و احتیاط در مدیریت و مصرف منابع طبیعی 

 .است

با بحرانی تر شدن وضعیت محیط زیست کشور و ورود چالش های طبیعی به زندگی روزمره مردم 
طبیعی بودند که  زیست و منابع تنها کارشناسان و متخصصان حوزه محیط اگر تا دو، سه سال پیش 

گفتند، حاال مدتی است بسیاری از مسئوالن و  در رابطه با مشکالت فزاینده این حوزه سخن می
 .اند اقشار گوناگون مردم نسبت به مسائل زیست محیطی حساس و وارد این صحنه شده

 ای نیاز داریم؛ اما به چنین تالش جمعی در مورد مسائل و مشکالت محیط زیست درست است که 
برای همراه کردن مردم و مسئوالن دیگر بخش ها   به جرأت می توان گفت تا کنون حرکتی عملی
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های غیردولتی بسیاری در  های مردمی و گروه دیده نشده و در حالی که کمپین در رفع این معضل 
سال های اخیر از فعاالن محیط زیست برای مقابله با معضل آلودگی هوا و جلوگیری از تخریب 

ط زیست و نابودی حیات وحش شکل گرفته اما به جز تعداد معدودی که رسالت خود را به محی
درستی ایفا کرده اند مابقی بیشتر فضا را به سمت یک فضای فانتزی برده و به جای اینکه نقشی 
در فرهنگ سازی و بهبود اوضاع محیط زیست داشته باشند فعالیتشان به نوعی سرگرمی تبدیل 

 .شده است

برای  والن دستگاه های مختلف نیز اگرچه در سال های اخیر در همایش ها و بزرگداشت ها مسئ
اینکه از قافله عقب نمانند حتی اگر شده یک جمله در حمایت از محیط زیست و نقد بد اخالقی 

های زیست محیطی بیان می کنند اما نه تنها اقدام عملی از سوی دستگاه تحت مدیریتشان در 
محیط زیست دیده نمی شود بلکه همچنان محیط زیست و منابع طبیعی ارزان ترین  راستای حفظ

 .و کم هزینه ترین قربانی است که برای پیشبرد اهداف توسعه ای و صنعتی خود در نظر می گیرند

این درحالی است که امسال سازمان ملل اعالم کرده اگر هر فرد به عنوان جزء کوچکی از این 
نفری گامی ساده اما قابل اجرا از دوچرخه سواری تا محل کار، یک روز گیاه خواری میلیارد  ۷سیاره 

تا پختن غذای خانگی  در هفته، استفاده ازحداقل یک المپ کم مصرف در منزل، تعمیر لوله های آب
بردارد در مجموع کمکی بزرگ به بهبود کیفیت هوا، کاهش گازهای گلخانه ای، کاهش مصرف 

 .ب و تولید زباله خواهد کردانرژی و منابع آ

اما به راستی در ایران که یکی از مهمترین معضالت زیست محیطی در حال حاضر خشکسالی و 
 !بحران آب است با تعمیر لوله های آب منازل می توان با این معضل مقابله کرد؟

ن، منابع آب و پروفسور پرویز کردوانی یکی از متخصصانی است که سال ها در زمینه اقلیم ایران زمی
ها را به عنوان  وضعیت خشکسالی کشور تحقیق و بررسی کرده است. او که خشک شدن تاالب

های کشور، مصیبتی عظیم برای محیط زیست ایران می داند معتقد  بوم ترین زیست یکی از با ارزش
های جغرافیایی  ها به دلیل اثرات تکنیکی بر تنوع زیستی، اهمیتشان از مرز ها و تاالب است: دریاچه

 .رسد ای جهانی می رود و به اندازه یک سرزمین فراتر می

ها به دلیل خال در مدیریت منابع  های شکننده ایرانی این روز بوم آنطور که کردوانی می گوید: زیست
اند ارومیه، بختگان، پریشان، هامون، گاوخونی و گندمان همه در  مواجه های جدی  آب با چالش

اند. که البته بحران دریاچه ارومیه و آثار خشک  ن کامل و بیابانی شدن رسیدهآستانه خشک شد
شدن آن به دلیل عوارضی که برای تمام شهرهای اطراف و کشاورزی و مردم و زندگیشان به طور 

تاالب دیگر کشور بر اثر  ۴۵مستقیم به وجود آورده است جریانی ورای آسیب هایی است که به 
 .است آب وارد شده  فقدان مدیریت منابع

رویه منابع آبی یا جانمایی غلط یک یا چند سد و همینطور  به گفته او، به دلیل مصرف بی
ها، دریاچه های کشور روبه زوال و  های فرادستی به اهمیت حق آبه تاالب توجهی سازمان بی

 .محیط طبیعی ایران به کانونی از مرگ اکوسیستمی بدل شده است

ستاد احیا دریاچه ارومیه نیز تاکنون بارها در رابطه با وضعیت بحرانی ایران  عیسی کالنتری رئیس
لحاظ منابع آب و لزوم تعطیلی بخش زیادی از کشاورزی در کشور هشدار داده و در اخرین اظهار  به

حاضر محوریت توسعه کشور، آب است. حتی آب از رشد   نظر خود به شرق می گوید: در حال
شدت در حال  تر است، در شرایط فعلی منابع آب کشور به ای و تورم محوری تهاقتصادی، انرژی هس

خواهد جزء تولیدکنندگان عمده دنیا باشیم، باید این نکته را مدنظر  کاهش است و اگر ما دلمان می
خواهیم این کار را انجام دهیم. زمانی که کشور با این  قرار دهیم که به بهای نابودی چه چیزی می

معناست.  محیطی، اقلیمی و کمبود آب مواجه است، صحبت از خودکفایی بی ئل زیستهمه مسا
شود، در زمینه کاالهای اساسی است. میوه، خیار،  عمدتا وقتی از خودکفایی صحبت می

فرنگی پنج هزار تومان شود،  زمینی جزء کاالهای اساسی نیستند. ممکن است قیمت گوجه سیب
 .است… نباتی و ت، شیر، شکر، برنج، روغنولی کاالهای اساسی غالت، گوش

هاست بسیاری از  گسترش بیابان و افزایش فرسایش خاک در ایران، خطر جدی است که سال
برابری فرسایش، روز به روز خاک  دهند. نرخ چندین  متخصصان منابع طبیعی، آن را هشدار می



شود و با  دیریت بیخته و بر باد داده میم ء کند؛ خاکی که با سو ایران را فرسوده و از انتفاع خارج می
های تنفسی  رود و سرانه بیماری وغبار در نهایت به چشم مردم می های شدید گرد گسترش توفان

 .دهد را در کشور افزایش می

دکتر اسماعیل کهرم با اشاره به اینکه ایران سال هاست در میان کشورهای جهان به لحاظ میزان 
ول یا دوم را کسب می کند معتقد است: جنگل تراشی و تبدیل جنگل فرسایش خاک مرتب رتبه ا

ها و مراتع به اراضی کشاورزی و رها کردن این زمین ها پس از چند سال به دلیل از دست دادن 
 .کارکرد، مهمترین عوامل فرسایش خاک در کشور است

صد از جنگل های کشور در 1.۵تا  1این استاد دانشگاه می گوید: بر اساس اطالعات ناسا ساالنه 
سال آینده تمام جنگل های کشور نابود می شود و  111تا  ۷۵از بین می رود که با این روند ظرف 

 .در نتیجه زمین عاری از پوشش گیاهی در معرض فرسایش باد و آب قرار می گیرد

دارد که  خاک ایران با تلفات دو میلیارد تنی در هر سال بیشترین فرسایش را بین کشورهای دنیا
آور فعالیتهای ناپایدار انسانی است این را عضو  طبق آمارهای ارائه شده منشاء این فرسایش حیرت

درصد از  2/1هیات رئیس جامعه جنگلبانی ایران چندی پیش اعالم کرد و افزود:مساحت خاک ایران 
د درص ۷/۷میلیارد تن فرسایش خاک ایران چیزی معادل  2خشکی های زمین است و رقم 

 .فرسایش جهانی است و این رقم باالترین رقم فرسیاش خاک دنیا است

کاظم نصرتی از بین بردن پوشش گیاهی و طبیعی را عامل لخت شدن خاک کشور دانست و 
افزود: خاک کشور حفاظ خود را از دست داده است و در مواقع ریزش باران شسته می شود و به 

بی مورد در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست و تجاوز شدت آسیب پذیر است. البته دخالت های 
و تخریب و تبدیل اراضی، شخم زدن های بی حد، واگذاری غیر فنی و غیر کارشناسی و غیر 

 .علمی تمامی عواملی است که خاک کشور را در معرض نابودی قرار داده است

اکارآمدی مدیریت در این متخصص منابع طبیعی و محیط زیست عوامل انسان ساز و متاثر از ن
سطح منابع طبیعی و محیط زیست را دلیل بروز چنین فجایعی در کشور دانست و تاکید کرد: هر 
چقدر در کشور نگاه مدیران توسعه محورتر می شود متاسفانه تخریب محیط زیست هم وسعت 

تانه بیشتری پیدا می کند و سرعت بیشتری به خود می گیرد. تا جایی که خیلی از مناطق آس
 .تحمل خود را از دست داده و بزودی با شدت زیادی تخریب خواهند شد

آلودگی منابع آب و خاک، پسماندها و پساب ها از دیگر معضالت زیست محیطی در کشور ما 
هستند و بسیاری از کارشناسان آلودگی منابع آب به آالینده هایی مانند نیترات و نیتریت را هشدار 

حافظی رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای  داده اند. رحمت هللا
شهر تهران یکی از کسانی است که تا کنون بارها اعالم کرده که نیترات آب در برخی از مناطق 

 .پایتخت بیش از حد مجاز است

وی با اشاره به مستندات قانونی برای اداعای خود می گوید: نیمی از آب مصرفی در حال حاضر از 
خازن اب زیر زمینی تأمین می شود که با توجه به اینکه در شهری مانند تهران نیترات، نیتریت و م

وارد سفره های آب زیرزمینی می   فاضالب شهری از طریق چاههای جذبی  آمونیاک موجود در
 .شود بنابراین حتما این مواد در آب مصرفی هم وجود دارد

ط زیست با اینکه اعالم نظر در خصوص آب شرب را وظیفه البته معصومه ابتکار رئیس سازمان محی
زیرزمینی و حتی منابع خاک به آالینده هایی مانند   وزارت بهداشت می داند اما آلودگی منابع آب

 .نیترات را هرگز رد نکرده است

پسماندهایی که بخش عمده ای از آنها امحا نمی شوند و پساب هایی که حجم زیادی از آنها 
می شوند و با نرخی چندین برابر استاندارد جهانی در کشور ما تولید می شوند، از دیگر تصفیه ن

معضالت محیط زیست کشور به ویژه در شهرهای ساحلی شمال و جنوب هستند که سال 
هاست دستگاه های مربوط وعده ساماندهی آنها می دهند اما همچنان شاهدیم که در وسط 

 .شوند و در آب های نیلگون خلیج فارس فرو می ریزند جنگل های ارزشمند شمال رها می



آلودگی هوا و ریزگردها مشکل زیست محیطی دیگری است که به اعتقاد رییس سازمان محیط 
به لحاظ اثر بخشی مستقیم روی انسانها یعنی عوارض و آثاری که مستقیم روی زندگی  زیست 

ترین معضلی است که در رتبه اول  رد مهمها، طول عمر و سالمتشان دا افراد و کیفیت زندگی آن
 .بحران های زیست محیطی کشور قرار دارد

ها و  های خودرو به گفته معصومه ابتکار، آلودگی هوا دو جنبه دارد؛ یکی آلودگی ناشی از فعالیت
گیرد و دیگری هم گرد و غبار  ها و صنایع که شهرهای بزرگ را در بر می منابع ساکن مثل نیروگاه

استان کشور را تحت تاثیر قرار داده  2۳ایم و تا  ها را به صورت جدی تجربه کرده ه ریزگرداست ک
 .گذارد میلیون نفر تاثیر می ۴1تا  ۳۵است.در شهرهای بزرگ هم آلودگی هوا بر حدود 

بانان، تا جایی که از یک سو  مجاز و درگیری مسلحانه با محیط های غیر گسترش روز افزون شکار
چیان و محکوم شدن چند  بان در درگیری با شکار محیط 11۴بیش از  کشته شدن منجر به  

و از سوی دیگرکاهش چشمگیر جمعیت حیات وحش در اغلب   بان به اعدام شده محیط
های کشور را در پی داشته این موضوع را یکی دیگر ازمهمترین چالش های قابل بررسی  زیستگاه

 .در حوزه محیط زیست قرار داده است

گونه های ارزشمند و روبه  به استناد اخباری که همه روزه در خصوص مرگ تصادفی و یا عمدی 
انقراضی مانند خرس و پلنگ در رسانه ها منتشر می شود می توان پی برد که حیات وحش در 

پلنگ از ابتدای سال جاری گواهی بر وخامت اوضاع  11کشور حال و روز خوبی ندارند که البته مرگ
 .وحش در سرزمین ماستحیات 

ها و استانداردهای جهانی نیز نشان دهنده از بین رفتن تنوع زیستی گیاهی و  شاخص البته 
به این  با سرعتی بین ده تا هزار برابر بیشتر از سرعت طبیعی است. که با توجه  جانوری 
خشکسالی،  دلیل ها کارشناسان ارزیابی کرده اند که در ایران روند نابودی تنوع زیستی به شاخص

ها، ساختمان و تخریب و  ها از جمله راه رشد زیاد جمعیت، مداخالت بسیار گسترده در زیستگاه
های اخیر کامال افسار گسیخته از این هم بیشتر شده  رویه است که در سال همچنین شکار بی

 .است

شعارها و وعده بدون شک از امروز تا پایان هفته که روزها نام محیط زیست را یدک می کشند 
های زیست محیطی مسئوالن عالی رتبه دستگاه ها تا مدیران ادارات کل استان ها در تاالرهای 
همایش و سالن های بزرگداشت سراسر کشور گوش آسمان را کر می کند اما خوب است که 

ینه پژواک این شعارها دست کم تا اجرایی شدن یکی از این وعده ها تداوم داشته باشد و تنها زم
 .ای برای بهبود یکی از این چالش ها فراهم شود

================= 

 :حمد فاضلیم
 دارد اهميت ای هسته پرونده اندازه به آب مسئله

 
معاون  آمده است :  4۴خرداد  1۵ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

های استراتژیک نهاد ریاست جمهوی گفت: اقتصاد سیاسی در مقوله  پژوهشی مرکز بررسی
ای دارند در مسایل آب دخالت کنند و فرهنگ  هایی که منافع انباشته آب سبب شده که گروه

رغم آنکه در زیر زمین است، در روی زمین  موشی سپرده شود. قنات بهبومی به دست فرا
 .ای سیاسی است مقوله

 
های آب، فرهنگ و جامعه با اشاره  محمد فاضلی در دوازدهمین نشست از سلسله نشست

به اهمیت حفظ حریم قنات گفت: برای حل این مشکل باید در قوانین کشور بازنگری انجام 
 شود.
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های اخیر برای احیای قنوات  های استراتژیک گفت: در دهه کز بررسیمعاون پژوهشی مر
اعتبارات کمی از سوی دولت هزینه شده است. در حالی که برای سد گتوند با تمام فجایعی 

 ایم. است، حدود پنج هزار میلیارد تومان هزینه کرده که برای کشور به همراه داشته

ها و اصالح  نتقاد کرد و افزود: باید برای حفظ حریم قناتها ا ها به حریم قنات وی از تجاوز دولتی
 قوانین مرتبط برنامه داشته باشیم.

های استراتژیک  های مرکز بررسی فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح سیاست
نشستی که با همکاری سه نهاد اندیشکده تدبیر آب، انجمن  12ریاست جمهوری از برگزاری 

است، گفت:  آغاز شده 4۳ران و انجمن مطالعات فرهنگی از مهرماه سال جامعه شناسی ای
ای در سیاست خارجی برای کشور اهمیت دارد.وی افزود:  مسئله آب به اندازه پرونده هسته

ها روی میز است را  ای این جمله بد که همه گزینه ها در پرونده هسته همانگونه که غربی
 ها روی میز است. سئله آب هم همه گزینهکنند، باید بگویم که در م مطرح می

های استراتژیک تاکید کرد: بحران آب مهم است زیرا  معاون پژوهشی مرکز بررسی
ها برای  دهد. بنابراین باید از همه گزینه پذیری در ایران را در معرض تهدید قرار می زیست

 مدیریت بهتر منابع استفاده کنیم.

است. مسئله  هایی است که تاریخ در اختیار ما قرار داده وی گفت: گزینه قنات یکی از گزینه
 های مرکزی کشور اهمیتی راهبردی دارد. قنات به خصوص برای استان

============ 

 ها نصف شد ها/ روان آب آبی در ذخایر رودخانه آژیر بی
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های کشور  آمده است : میزان روان آب 49خرداد  1٦به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
درصد  ۸1تا  ۴1حوضه اصلی آبریز کشور نسبت به مدت مشابه درازمدت بین  ۶در تمامی 

 .کاهش یافته است
ماه سال جاری به   های سطحی کشور در پایان اردیبهشت  به گزارش خبرگزاری مهر، حجم روان آب

 ۵۵ساله به میزان  ۴۷میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت  ۵21میلیارد و  ۳1
 .درصد کاهش نشان می دهد

میلیارد و  ۶۷ماه امسال به میزان   ی در اردیبهشتهای سطح  میانگین بلندمدت حجم کل روان آب
 .میلیون مترمکعب بوده است ۷1۶میلیارد و  ۳1میلیون مترمکعب و دوره مشابه سال گذشته  ۷۶۴

ماه سال جاری رتبه چهل و   های سطحی در پایان اردیبهشت  براساس این گزارش، حجم جریان
  های سطحی در هشتمین  ست. حجم جریانسال گذشته به خود اختصاص داده ا ۴۷پنجم را در 

های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و   ماه سال آبی جاری در حوضه
میلیون مترمکعب، یک  41۷میلیارد و  1۶میلیون مترمکعب،  4۸میلیارد و  ۵سرخس به ترتیب 

 4۵۶میلیون مترمکعب و  2۳۶، میلیون مترمکعب ۴میلیارد و  ۶میلیون مترمکعب،  ۳14میلیارد و 
 .میلیون مترمکعب ثبت شده است

ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال   های کشور در اردیبهشت  آب  بنابراین حجم روان
درصد کاهش و  1۶و  1۷، 1۴های خلیج فارس، دریاچه ارومیه و هامون به ترتیب   گذشته در حوضه

 .درصد افزایش یافته است ۳و  ۳1، 1۳سرخس به ترتیب  های دریای خزر، مرکزی و  در حوضه

ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه   های کشور در اردیبهشت  آب  همچنین حجم روان
های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به   درازمدت در حوضه

 .دهد درصد کاهش نشان می ۵۸و  ۸1، ۴1، ۶۷، ۵۵، ۵4ترتیب 
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 1۶های کشور در حوضه آبریز هامون بوده که نسبت به سال گذشته   آب  بیشترین کاهش روان
 .درصد کاهش یافته است ۸1درصد و نسبت به درازمدت 

================ 

 گزارش مهر؛

 شود/ فاجعه خاموش در کشاورزان شاليزارهای مازندران شوره زار می

 گزارش: عليرضا نوری کجوریان

http://www.mehrnews.com/news/2768425 
 

منابع آمده است : کمبود شدید  49خرداد  1١به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /ساری در تاریخ 
آبی و آب بر بودن برنج و عدم رعایت الگوی کشت به تدریج شالیزارهای مازندران را به شوره 

 .زار تبدیل و قطب تولید برنج ایران را به سمت عدم توازن منابع آبی پیش می برد
به گزارش خبرنگار مهر، کاهش بارندگی ها و توزیع نامناسب آن در سال های اخیر، خطر بروز 

را در استانی که به سرزمین چشمه سارها و رودخانه معروف است، بیشتر کرده خشکسالی 
است.این روند در حالیست که مازندران قطب تولید محصول برنج کشور است و با داشتن بیش از 

درصد نیاز کشور  ۴2هزار تن برنج سفید  ۵1هزار هکتار اراضی شالیزاری و تولید یک میلیون و  2۳1
 .کند را تامین می

تداوم روند خشکسالی و کمبود منابع آبی و همچنین برنامه ریزی نشدن برای مدیریت آبهای 
 سطحی، به باور کارشناسان، بیابانزارهایی را برای شالیزارهای مازندران به ارمغان خواهد آورد.

 سوی دیگر با توجه به کمبود منابع آبی در کرانه شمالی کشور و کشت محصوالت پرآب در دیگراز

استان ها نظیر گلستان، الزم است برای مدیریت و پیشگیری از مشکالت احتمالی، کشت در دیگر 
 استان ها با توجه به کمبود شدید منابع آبی محدود شود.

ای از زراعت در استان مازندران به کشت محصول برنج اختصاص دارد از  در حال حاضر، بخش عمده
ر کشور و در مازندران هم به صورت پایلوت آغاز شده است د ۷1این رو بحث مکانیزاسیون از سال 

ای و حمایتی به این بخش در  های دولت و ارایه تسهیالت یارانه سال اخیر با حمایت ۵که طی 
درصد اراضی شالیزاری مازندران زیر کشت مکانیزه قرار گرفته  2۵زمینه کاشت این محصول تاکنون 

 است.

غبت جوانان به این شغل، باال بودن سن بهره برداران، هزینه باال عواملی نظیر سختی کار، عدم ر 
و عدم توجیه اقتصادی در کشت سنتی برنج موجب شده تا شالیکاران از ورود ماشین آالت 

 تجهیزات مکانیزه کشت برنج استقبال کنند.

با مشکالتی  که برنج از جایگاه ممتازی برخوردار است متاسفانه برنج کاران مازندران با وجود این
و   های کشاورزی، کمبود کمباین توان به افزایش قیمت نهاده مواجه هستند که از جمله آن می

 های مخصوص برنج و پرداخت نشدن تسهیالت کشاورزی اشاره کرد. ماشین

یک کشاورز مازندرانی در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: کشاورزان در بخش برداشت با کمبود 
 های مخصوص برداشت برنج مواجه هستند. ماشینکمباین و 

محمد جعفری افزود: کشت و کار برنج پرزحمت و پررنج است و افزایش قیمت سم، نهاده های 
 کشاورزی، هزینه باالی کارگری و مشکل تامین آب، فعالیت در این عرصه را سخت کرده است.

تومان می رسد، گفت: سطح محدود  هزار 121وی با بیان اینکه نرخ هر کارگر برای نشاکاری تا 
مزارع مان سبب شده تا کشاورزان استقبالی برای یکپارچه سازی نداشته باشند، از این رو هزینه 

 های تولید بسیار باالست و به صرفه نیست.

http://www.mehrnews.com/news/2768425
http://www.mehrnews.com/news/2768425


این کشاورز افزود: کشاورزان بسیاری متقاضی کمباین هستند در حالی که کمباین به آنها واگذار 
 .ر عملیات برداشت برنج را با مشکل مواجه کرده استنشده و این ام

های تولید برج، هزینه تامین کارگر است و  درصد هزینه ۸۵طبق بررسی های کارشناسان، بیش از 
های تامین کارگر در تولید برنج بسیار باالست و ترویج و توسعه مکانیزاسیون می تواند کشت  هزینه

 برنج را به صرفه تر کند.

ارع شالیزاری از یکسو و فاجعه خاموش ساخت و ساز غیرمجاز از سوی دیگر دو تهدید کم آبی مز
عمده برنجزارهای مازندران هستند و تغییر کاربری های شبانه و چراغ خاموش سبب از دست 

رفتن بخشی عظیمی از منابع کشاورزی، باغی و طبیعی در مازندران شده که این امر، نگرانی ها 
 بیشتر کرده است.را در این زمینه 

ضعف نظارت، سهل انگاری، مشخص نبودن متولی پیشگیری و برخورد با تخلفات، کم توجهی به 
مقوله پیشگیری، بازدارنده نبودن مجازات ها سبب شده تا مزارع مازندران حال و روزگار خوشی 

مفاسد  نداشته باشند. این وضعیت درحالیست که طبق برآورد اولیه هیئت هماهنگی مبارزه با
هزار هکتار  21اقتصاد و حفظ حقوق بیت المال که چندی پیش به مازندران سفر کرده اند، بیش از 

 .از مزارع مازندران تغییر کابری غیرمجاز داده شده اند

با این حال مکانیزاسیون راه عالج برون رفت از مشکالت بخش شالیزاری و مدیریت کشت در این 
ه و فعال در حوزه کشاورزی مازندران نیز به خبرنگار مهر گفت: در حوزه است و یک استاد دانشگا

مرحله کاشت، کشت مکانیزه، استفاده از ماشین آالت مناسب، کاهش مصرف سموم و بکارگیری 
 های مبارزه در رشد بهره وری تولید برنج موثر است. روش

نسانی و مکانیزه کردن علی اسدی بیان داشت: همچنین استفاده از ماشین آالت به جای نیروی ا
 .عملیات برداشت برنج نیز در افزایش راندمان تولید برنج تاثیر بسزایی دارد

هایی به  وی خاطرنشان کرد: براي استفاده از نیروهای انسانی و بیکار نشدن آنها، بايد کارگاه
ود که این وری و توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و جانبی در روستاها ساخته ش منظور افزایش بهره

 امر سبب اشتغال زایی و افزایش بهره وری برنج خواهد شد.

این کارشناس، کمبود آب را معضلی جدی برای آینده شالیزاری در مازندران بیان کرد و گفت: هم 
اینک نیز شاهدیم کشاورزان بسیاری از مناطق به دلیل مشکالت ناشی از کم آبی، سطح کشت 

 ه تغییر کاربری اراضی و ساخت ویال کرده اند.را کاهش داشته اند و اقدام ب

اندازی بانک نشای مکانیزه  وی یادآور شد: با توجه به اهمیت توسعه مکانیزاسیون برنج ايجاد و راه
 برنج و ترغیب کشاورزان به این امر، مهم است.

ه بررسی برآیندها حاکی از آنست که برنجکاری فعالیتی بسیار سخت و دشوار است به طوری ک
شود و  درصد از اين مراحل به صورت سنتی و با رنج و زحمت بسیار زياد انجام می 41بیش از 

های بسیار سبب شده تا جوانان استقبال چندانی از اين حرفه نداشته  همین سختی
شناسان امر صرفه جویی در وقت، انجام به موقع عملیات کاشت، کاهش هزینه تولید،  کار باشند.

 ی نیروی کارگری و افزایش تولید محصول را از جمله اهداف مکانیزاسیون برشمردند.افزایش بهره ور

های انجام شده مصرف بذر در نشاکاری به صورت مکانیزه نسبت به سنتی از  طبق بررسی 
رسد که خود منجر به کاهش مصرف بذر و  کیلوگرم در هکتار می ۳۵تا  ۳1کیلوگرم در هکتار به  ۶1

نفر  21شود، همچنین در روش مکانیزه بیشترین استفاده از نیروی کارگری  میکاهش هزینه تولید 
 نفر روز نیروی کارگری مورد نیاز است. 4۵روز است در حالی که در روش سنتی 

آشور گیلدی طراج از کارشناسان آب و خاک اداره کل جهاد کشاورزی استان مازندران در گفتگو با 
د برنج، مکانیزه کردن کشت، امکان کشت دوم، بهبود حفاظت از آب خبرنگار مهر، افزایش بازده تولی

و خاک، مدیریت و صرفه جویی آب، افزایش بهره وری آبیاری، ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
جامعه کشاورزان، کاهش سختی کار، کاهش استفاده از نهاده های کشاورزی، افزایش بهره وری 

 چه را از مزایای طرح ملی تجهیز و نوسازی اراضی بیان کرد.و امکان یکجا زراعی و کشت یکپار



وی گفت: طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری شامل تجمیع ویکپارچه سازی 
های زیرزمینی و سطحی، ایجاد کرت  ها، زهکشی اراضی، تسطیح علمی اراضی، احداث کانال

زارع است که عالوه بر استفاده بهینه از های بین م های مستطیل شکل هندسی و ساخت جاده
پتانسیل های آب و خاک مزارع از هدر رفت آب جلوگیری کرده و بازده محصوالت کشاورزان را 

 افزایش می دهد.

وی با تأکید بر اینکه با بهتر شدن راندمان آبیاری از هدر رفت آب جلوگیری می شود، گفت: امکان 
یط ماندابی در طرح تجهیز و یکپارچه سازی اراضی فراهم کشت دوم و گاهی سوم بدلیل رفع شرا

درصدی  21تا  11درصد از هزینه های تولید موجب افزایش  ۳1می شود که عالوه بر کاهش حدود 
عملکرد در واحد سطح و توسعه دامداری با کشت گیاهان علوفه ای و افزایش قدرت اقتصادی 

 .کشاورزان را در پی خواهد داشت

پیش بینی  4۴اد کشاورزی مازندران، یکی از برنامه های خاصی که در بودجه سال طبق اعالم جه
است تا مازندران در کنار دو  هزار هکتار از اراضی شالیزاری11۵، تجهیز و نوسازی  شده است

 .استان گیالن و گلستان، این برنامه را ظرف سه سال آینده عملی کند

گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان  معاون بهبود تولیدات عزیزهللا شهیدی فر
درصد از شالیزارهای مازندران نشاکاری شد  ۸۵هکتار معادل  ۷۴۴هزار و  1۷۸تاکنون   اینکه،
درصد از شالیزارهای مازندران آب تخت  44.۸هکتار معادل  ۷۳1 هزار و 214در حال حاضر  گفت:

بذر پاشی زمین های کشاورزی مازندران به  درصد عملیات خزانه گیری و 111اولیه شد و گفت: 
 پایان رسیده است.

 ۷۴۴هزار و  1۷۸معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تاکنون 
 ۳۸درصد از شالیزارهای مازندران نشاکاری شد گفت: از سطوح نشاکاری شده  ۸۵هکتار معادل 

هزار  14۵هکتار به روش سنتی نشا شد و   ۸1۴هزار و  1۳4انیزه و هکتار به صورت مک 4۳1هزار و 
درصد از شالیزارهای استان آب تخت و آماده نشاکاری است.وی اظهار کرد:  4۳هکتار معادل  ۸۳۷و 

درصد از سطوح شالیزاری استان تحت پوشش بیمه زراعت  ۵هکتار معادل  4۳۸هزار و  11تاکنون 
 تضمین تولید قرار گرفته است.برنج در قالب بیمه عمومی و 

استان هر ساله به  1۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در ۶11  در ایران بیش از به گزارش مهر،
یابد که طبق برخی آمارها، میزان برداشت شلتوک در این سطح به  کشت انواع برنج اختصاص می

رسد و در این میان  میلیون تن برنج سفید می  بیش از سه میلیون تن شلتوک و حدود دو
                                                                                        شوند. های تولید برنج کشور محسوب می های گیالن، مازندران و گلستان مهمترین قطب استان

استانها در بیش  های پر آب طلب است که در سالهای اخیر در برخی در مجموع برنج یکی از کشت
از چهار تا پنج برابر الگوی کشت برنج تولید شده این درحالیست که کارشناسان، معتقدند باید 

 الگوی کشت با توجه به کمبود منابع آبی رعایت شود.

خشکسالی سالهای اخیر و کاهش سطح نزوالت آسمانی که موجب قرار گرفتن منابع آبهای 
رانی را در بین کارشناسان و متولیان امور آب استان افزایش زیرزمینی در وضعیت قرمز شده، نگ

داده تا حدی که به گفته کارشناسان در صورت تداوم کشت برنج در این سطح در سالهای آتی 
بایددر انتظار پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی و شور شدن آنان و در نتیجه خشک شدن اقلیم 

 ابانی وحشتناک بود.استان و تبدیل این استان سرسبز به بی

درصد بارشها در هشت ماهه اول سال  1۶آمارهای آب منطقه ای مازندران نیز حکایت از کاهش 
تا اردیبهشت سال جاری را نشان می دهد که این بدان معناست تداوم چنین  4۳آبی جاری از مهر 

 د داشت.شالیزارهای مازندران نتیجه ای نخواه روندی، جز بیابانزایی و شوره زار شدن

همچنین بارش سال آبی جاری عمدتاً غیر مؤثر و یا باشدت بسیار باال در مدت زمان کوتاه بوده که 
وقوع سیالب متعدد در منطقه غرب و مرکزی مازندران شده است که هر یک از سیالب  منجر به 

ر منطقه پلور خسارت فراوان مالی را در پی داشته که نمونه اخیر آن بارش مربوط به فروردین ماه د
 و بلده بوده است که خسارت فراوانی مالی به بخش بلده و هراز وارد کرده است.



================ 

 معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور؛
 هستيم کشور آب از حفاظت جامع سند تدوین نيازمند

 
از پایگاه اطالع   : است آمده 49 خرداد 1۸ در ایلنا – ایران کار دولتی خبرگزاری گزارش به

 رسانی وزارت نیرو، حمیدرضا تشیعی در اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب با اشاره به
گسترده شدن ابعاد بحران جهانی آب در چند سال گذشته، اظهار داشت: طبق اعالم فائو تا 

میلیارد نفر در کشورها یا مناطق با کمبود آب مطلق زندگی می کنند و  1.4حدود  212٦سال 
 .دوسوم از جمعیت جهان تحت شرایط تنش خواهند بود

ه که نواری از خاورمیانه به ویژه منطقه وی ادامه داد: ناسا نیز در تحقیقات خود هشدار داد
ایران وارد خشکسالی شدیدی شده و منابع آب شیرین در معرض تهدید جدی قرار گرفته 

است، نکته قابل توجه اینکه بخش هایی از ایران در معرض تهدید خشکسالی است که پیشتر 
 .دارای میزان بارندگی باالیی بوده است

سک وقوع خطرهای جهانی نیز، باالترین ریسک تاثیر وقوع تشیعی افزود: در رده بندی ری
 .خطرات در دنیا بحران آب است

وی با تاکید بر لزوم تدوین راه حل های مبتنی بر فضای واقعی بخش آب کشور، ادامه داد: این 
راه حل ها باید پایدار، هماهنگ با الزام های طبیعی و هماهنگ با الزام های اقتصادی، 

 .ریتی کشور باشندفرهنگی و مدی

تشیعی با بیان اینکه در شرایط حاضر، مدیریت تقاضای آب راه حل مطمئنی برای مدیریت 
بحران آب است، ادامه داد: مدیریت تقاضا عنصر اساسی در یکپارچگی مدیریت آب است و 

همانطور که زمانی با ایجاد شبکه های بزرگ آبرسانی و تاسیسات ذخیره آب بر مدیریت عرضه 
 .کید داشتیم، در زمان کنونی باید مدیریت تقاضا را محور برنامه های خود قرار دهیمتا

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور افزود: مدیریت تقاضای آب 
در حقیقت انطباق و پیاده سازی یک استراتژی شامل سیاست ها و طرح های مشخص 

ری بر میزان تقاضا و مصرف و دستیابی به اهدافی همچون بهره توسط یک نهادآب برای تاثیرگذا
وری اقتصادی، توسعه اجتماعی، امنیت ملی، عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و 

 .توسعه پایدار منابع آب و خدمات آبرسانی است

ل تشیعی تاکید کرد: بهره برداران آب در خط مقدم مشکالت آب کشور قرار دارند، چرا که مسائ
و مشکالت کمبود آب در نهایت متوجه این بخش است، در صورتی که در شرایط بحران و کم 
 .آبی نیازمند یک حرکت همه جانبه در سطح کالن هستیم تا بتوانیم نیازها را پاسخگو باشیم

وی با اشاره به نیاز کشور به یک اتحاد همه جانبه در بخش آب گفت: برای رویارویی با 
نیازمند یک حرکت همه جانبه در تمام سطوح جامعه هستیم، ما نیازمند یک مشکالت کم آبی 

درک مشترک و اتحاد رهایی بخش در حوزه آب هستیم که اگر این تفاهم در قسمت های 
 .مختلف جامعه اتفاق نیفتد مدیریت تقاضای آب به نتیجه مطلوبی منجر نخواهد شد

فاضالب کشور با اشاره به لزوم تدوین  معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و
سند جامع حفاظت از آب در کشور، گفت: سند جامع حفاظت از منابع آب فقط برای اجرا در 
وزارت نیرو نیست، بلکه این سند باید در سطح حاکمیت و جامعه نیز اجرایی شود و در این 

 .کنترل و مدیریت کنیمصورت با همکاری مردم و دستگاه های اجرایی خواهیم توانست آب را 

=========================== 
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تجمع دوباره مردم اهرم مقابل فرمانداری تنگستان  وجلوگيری از تردد وسایط  نقليه 
 دراعتراض به کم آبی مفرط

آمده است : مردم مسکن مهر اهرم از کمبود و بی  4۴خرداد  1۸به گزارش تنگستان نما در 
کنند. افزایش قطعی و کمبود آب در شهر تاریخی)اهرم( مردم آبی با تمام وجود احساس می 

منطقه با در دست داشتن پالرکاردی) مسکن مهر صحرای کربال( در اعالم نیاز به آب آشامیدن، 
 .خانه خود را ترک و مانع رفت و آمد خودروها در جلوی فرمانداری تنگستان شدند

 

کمبود و بی آبی با تمام وجود احساس می  به گزارش تنگستان نما، مردم مسکن مهر اهرم از
کنند. افزایش قطعی و کمبود آب در شهر تاریخی)اهرم( مردم منطقه با در دست داشتن 

پالرکاردی) مسکن مهر صحرای کربال( در اعالم نیاز به آب آشامیدن، خانه خود را ترک و مانع 
 رفت و آمد خودروها در جلوی فرمانداری تنگستان شدند.

رر و طوالنی آب طی چند روز گذشته مردم شهر  اهرم ،مسکن مهر و مناطق قطعی مک
تنگستان را کالفه کرده است. در همین راستا، مردم مسکن مهر اهرم صبح روز دوشنبه 

 خرداد ماه با تجمع مقابل فرمانداری تنگستان مراتب اعتراض خود را بیان داشتند.1۸

ن شهرستان را عامل مشکالت مردم و کم آبی یکی از شهروندان معترض بی تدبیری مسئوال
 مفرط مردم این شهر عنوان کرد و خواستار حل فوری مشکل آب مردم شد.

شهروند دیگری نیز عنوان کرد: با اعتراض شدید نسبت به سهمیه کم ورودی آب به اهرم 
 خواستار حل فوری مشکل آب مردم این شهرستان شد.

 .از فصل گرما به علت کمبود آب اهالی رنج می برنديکی از اهالی مسکن مهر گفت: از آغ

وی ادامه داد: اهالی مسکن مهر اهرم چهار روز در انتظار آب ایستادند؛ ولی پاسخی به آنان 
 .داده نشد و این خوشایند نیست که زنی به بچه ای در بغل دنبال تانکر آب بدود

به دلیل کمبود آب مردم مجبور بودم یکی دیگر از اهالی مسکن مهر اهرم گفت: در این چند روز 
 .برای دستشویی رفتن از اب معدنی استفاده کنم

وی با بیان اینکه آب آشامیدنی یکی از بزرگترین نعمت الهی حق اولیه مردم هر سر زمین 
 .است، افزود: مسئوالن هر چه زودتر وارد میدان شده و مشکالت مردم را حل کنند

وزی ظرف های شسته نشده داخل آشپزخانه ام وجود دارد خانمی از مسکن مهرگفت: چند ر
 و بو گرفته، اگر بچه من مریض شد چه کسی پاسخگو است؟

 معترضین برای ساعتی تردد وسایط  نقلیه جلوی فرمانداری را با اخالل روبرو کرده بودند.

============ 

آب برای کشاورزان با تجمع مقابل استانداری خوزستان خواستار اختصاص سهميه 
 کشت تابستانه شدند



آمده است : جمعی از کشاورزان خوزستان خواستار رفع  4۴خرداد  14به گزارش عصر جنوب در
 .ممنوعیت کشت تابستانه و یا مجوز کشت معوض به کشاورزان شدند

نفر از کشاورزان اهواز، حمیدیه ، هویزه ، ماهشهر، هندیجان،  211به گزارش عصرجنوب،حدود 
شهرهایی که در حوزه رودخانه های کارون، کرخه، زهره و جراحی قرار دارند سه شادگان و 

شنبه در تجمعی مقابل استانداری خوزستان خواستار اختصاص سهمیه آب یا معوض کشت 
 .به کشاورزان شدند

نماینده کشاورزان خوزستان گفت: کشاورزان در زمستان گذشته هم به دلیل خشکسالی 
و اکنون نیز که کشت تابستانه ممنوع شده کشاورزان با خسارت باالی نتوانستند کشت کنند 
 .مالی روبه رو شده اند

وی افزود: مسووالن مربوطه به بهانه کمبود آب و خشکسالی به کشاورزان آب اختصاص نداده 
اند و حتی در جاهایی که هم آب وجود دارد اجازه کشت نمی دهند این در حالی است که 

 .استان ها مثل آذربایجان و اصفهان مجوزکشت معوض دریافت کردندکشاورزان برخی 

روز خشک بوده و کشاورزان در زمستان هم  41یک کشاورز هندیجانی نیز گفت: رودخانه زهره 
 .نتوانستند کشت کنند

 ۴1هزار هکتاری را اجرا کنند در حالی که نمی توانند  ۵۵1وی افزود: چگونه می خواهند طرح 
 ا آبیاری کنند؟هزار هکتار ر

یکی از کشاورزان حمیدیه نیز گفت: آب رودخانه کرخه را چندین سال است بسته اند و اجازه 
 .کشت به ما نمی دهند

 .وی با بیان اینکه آب رودخانه کرخه کامل خشک شده افزود: حتی برای دام ها نیز آب نداریم

البات کشاورزان گفت: مسووالن یکی از کشاورزان هویزه نیز با انتقاد از بی پاسخ ماندن مط
 .جواب خسارت به کشاورزان و مطالبات آنها را نداده اند

یکی از کشاورزان شادگان نیز در این تجمع با بیان اینکه کشاورزی در این شهرستان نابود 
شده گفت:کشاورزان به دلیل بی آبی امکان کشت ندارند در حالی که آب رودخانه های 

 .ل به سایر استان هاستخوزستان درحال انتقا

سازمان آب و برق خوزستان به دلیل آنچه که کمبود آب عنوان شده، کشاورزان خوزستان را از 
 کشت تابستانه منع کرده است.

=============== 

 !ميليارد منفی شد/ نصف سدهای ساخته شده خالی است ۱۶۲ذخيره آب سدها 

http://www.mehrnews.com/news/2770010 

میلیون  2۶.2با وجود ذخیره آمده است :  49خرداد  14گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ به
 .درصد کل مخازن ساخته شده فعلی خالی از آب است ۴۵مترمکعب آب در سدهای کشور، 

شور در پایان هفته دوم خردادماه، به گزارش خبرگزاری مهر، حجم آب موجود در مخازن سدهای ک
میلیون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته،  ۶11میلیارد و  2۶

درصد كاهش نشان می دهد. موجودی آب مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال  ۴.۷معادل 
 .میلیون مترمكعب بود 411میلیارد و  2۷گذشته، حدود 

رش، حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تا پایان بر پایه این گزا
میلیون  441میلیارد و  2۳درصد كاهش در مقایسه با سال آبی گذشته، به  1۴هفته گذشته با 

 .مترمکعب رسیده است

http://www.mehrnews.com/news/2770010
http://www.mehrnews.com/news/2770010


براساس این گزارش، حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري 
 2۳درصد كاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به  1۴تا پایان هفته گذشته، با ( 4۳ماه )مهر

 2۷میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته  441میلیارد و 
 .میلیون مترمکعب بود ۷41میلیارد و 

میلیون  ۸۶1میلیارد و  1۷میزان آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، 
مترمکعب گزارش شده است؛ در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال 

 .میلیون مترمکعب بود 111میلیارد و  14آبي گذشته، به میزان 

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 
میلیارد  ۴۸.۸اکنون مجموع ظرفیت مخازن سدهاي كشور  هد. همد درصد کاهش نشان می ۶.۵

 .درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب ُپر بوده است ۵۵مترمكعب گزارش شده که 

============= 

کشاورزان با تجمع مقابل استانداری خوزستان خواستار اختصاص سهميه آب برای 
 کشت تابستانه شدند

آمده است : جمعی از کشاورزان خوزستان  4۴خرداد  14در   به گزارش خبرگزاری عصر جنوب
 .خواستار رفع ممنوعیت کشت تابستانه و یا مجوز کشت معوض به کشاورزان شدند

نفر از کشاورزان اهواز، حمیدیه ، هویزه ، ماهشهر، هندیجان، شادگان و شهرهایی  211حدود 
رار دارند سه شنبه در تجمعی مقابل که در حوزه رودخانه های کارون، کرخه، زهره و جراحی ق

 .استانداری خوزستان خواستار اختصاص سهمیه آب یا معوض کشت به کشاورزان شدند

نماینده کشاورزان خوزستان گفت: کشاورزان در زمستان گذشته هم به دلیل خشکسالی 
الی نتوانستند کشت کنند و اکنون نیز که کشت تابستانه ممنوع شده کشاورزان با خسارت با

 .مالی روبه رو شده اند

وی افزود: مسووالن مربوطه به بهانه کمبود آب و خشکسالی به کشاورزان آب اختصاص نداده 
اند و حتی در جاهایی که هم آب وجود دارد اجازه کشت نمی دهند این در حالی است که 

 .کشاورزان برخی استان ها مثل آذربایجان و اصفهان مجوزکشت معوض دریافت کردند

روز خشک بوده و کشاورزان در زمستان هم  41یک کشاورز هندیجانی نیز گفت: رودخانه زهره 
 .نتوانستند کشت کنند

 ۴1هزار هکتاری را اجرا کنند در حالی که نمی توانند  ۵۵1وی افزود: چگونه می خواهند طرح 
 هزار هکتار را آبیاری کنند؟

کرخه را چندین سال است بسته اند و اجازه یکی از کشاورزان حمیدیه نیز گفت: آب رودخانه 
 .کشت به ما نمی دهند

 .وی با بیان اینکه آب رودخانه کرخه کامل خشک شده افزود: حتی برای دام ها نیز آب نداریم

یکی از کشاورزان هویزه نیز با انتقاد از بی پاسخ ماندن مطالبات کشاورزان گفت: مسووالن 
 .ات آنها را نداده اندجواب خسارت به کشاورزان و مطالب

یکی از کشاورزان شادگان نیز در این تجمع با بیان اینکه کشاورزی در این شهرستان نابود 
شده گفت:کشاورزان به دلیل بی آبی امکان کشت ندارند در حالی که آب رودخانه های 

 .خوزستان درحال انتقال به سایر استان هاست

که کمبود آب عنوان شده، کشاورزان خوزستان را از  سازمان آب و برق خوزستان به دلیل آنچه
 کشت تابستانه منع کرده است.

============= 



 ها مقابل شهرداری دراعتراض به کمبود آب شرب شهری تجمع  خليل 

شهر مازندران  آمده است : جمعی از مردم خلیل 4۴خرداد  21بر پایه گزارش در یافتی در تاریخ 
 .تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدندمقابل شهرداری این شهر 

محله چند سالی است که تغییر هویت داده است و  خرداد بالغ، روستای خلیل21به گزارش 
شهر معروف است؛ شهر شدن این محله در ابتدا برای  تبدیل به شهر شده و امروز به خلیل

این منطقه که تأمین آب  ها یعنی برطرف شدن مشکالت چندین و چندساله اهالی خیلی
شرب بخشی از این مشکالت بود اما وقتی با شهر شدن هم مشکالت پابرجا بماند، اهالی 

های خود را بیان کنند که این مسئله بعدازظهر امروز با  شوند که با تجمع خواسته مجبور می
ا جایی شهر در مقابل ساختمان  شهرداری صورت گرفت ت نفر از مردم خلیل 211تجمع حدود 

شهر  سال است که خلیل 11کنندگان آمد و در بین آنها گفت: حدود  که شهردار با میان تجمع
برد و  طوری که حتی در زمستان نیز از این مشکل رنج میبا مشکل کمبود آب مواجه است، به

 .مند هستند شهر، روزانه کمتر از سه ساعت از آب شرب بهره مردم خلیل

زنیم اما تأمین اعتبار  شهر را فریاد می ها است که بحران آب در خلیل وی با بیان اینکه سال
شنود و تاوان آن را شهرداری و  شود، اظهار کرد: گویا هیچ گوشی، فریاد مردم را نمی نمی

 .دهد شورای شهر می

شهر نیز اعالم کردند که اگر مشکالت آنها حل نشود؛ به تجمعات خود در  مردم معترض خلیل
 .دهند یگر ادامه میهای د مکان

============ 

 سومين تونل آبی جهان مرهم لبهای تشنه کویر/ سونامی خشکسالی می تازد
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در حالی نام بحرانی آمده است :  49خرداد  21گزارش خبرگزاری دولتی مهر / کرمان در تاریخ به

ترین استان کشور در زمینه بی آبی به کرمان نسبت داده می شود که قرار است کمبود آب 
در کوههای زاگرس این استان با احداث بزرگترین تونل آبی خاورمیانه و سومین تونل جهان 

 .جبران شود
به گزارش خبرنگار مهر، کرمان بحرانی ترین استان کشور در زمینه تامین آب مورد نیاز در بخش 

شرب، صنعت و کشاورزی است و با این حال همچنان این استان در اوج خشکسالی قرار دارد و در 
می شود در تابستان سال جاری سال جاری نیز کمترین میزان بارندگی در کرمان روی داده و گفته 

 احتمال جیره بندی آب در استان کرمان وجود دارد.

میلیارد مترمکعب آب از منابع زیر زمینی کرمان برداشت می  1.1در این شرایط همچنان ساالنه 
 شود و سطح آب در برخی از دشتهای استان تا یک متر کاهش می یابد.

فشار بر روی منابع آبهای زیر زمینی کیفیت آب در استان  عدم بارش باران از یک سو و از سوی دیگر
را نیز به شدت کاهش داده است به طوریکه رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس 

شورای اسالمی خواستار اجرایی شدن طرحهای حل مشکل بی آبی در استان کرمان شده و 
نشود ادامه زندگی در استان کرمان با  هشدار داده است اگر تا پنج سال آینده این مشکل برطرف

 مشکل کمبود آب مواجه خواهد شد.

 نسخه اورژانسی برای آب استان کرمان محقق شد

در حالی طرحهایی چون انتقال آب خلیج فارس برای غرب و شمال استان و انتقال آب دریای عمان 
ستور کار قرار دارد و برای جنوب استان و انتقال آب از بهشت آباد برای تامین آب شرب در د

اقداماتی ابتدایی نیز در این خصوص صورت گرفته است اما استان کرمان نیازمند اجرای طرحهای 
 میان مدت و کوتاه مدت کم هزینه برای رفع مشکل کم آبی است.

http://www.mehrnews.com/news/2774407
http://www.mehrnews.com/news/2774407


در همین راستا انتقال آب از سد صفا رود شهرستان رابر استان کرمان به شهر کرمان برای تامین 
آب شرب این شهر کلید خورده است و اجرای این طرح با احداث بزرگترین تونل انتقال آب  بخشی از

خاورمیانه در استان کرمان آغاز شده و عملیات حفاری این تونل از دهه ابتدایی خرداد ماه آغاز شده 
 است.

در مصوبه مختلف  1۷از سوی دیگر با تشکیل ستاد مدیریت مصرف آب در استان کرمان و تصویب 
امر مدیریت و صرفه جویی از جمله نصب کنتور بر روی چاههای آب کشاورزی، تغییر الگوی کشت، 
برخورد با مشترکان پر مصرف، جلوگیری از برداشت غیر مجاز آب و اجرای طرحهای مکانیزه آبیاری 

 در بخش کشاورزی تاکنون میلیونها متر مکعب آب در استان کرمان صرفه جویی شده است.

پروژه احداث تونل از سد صفا رود به شهر کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: اجرای طرح مجری 
انتقال آب از سد صفا رود به استان کرمان از طریق تونل یکی از طرحهای منحصر به فرد در کشور 

محسوب می شود که در قالب احداث بزرگترین تونل انتقال آب خاورمیانه در استان کرمان اجرا می 
 شود.

علی اکبر رضایی افزود: طرح از نهم خرداد ماه عمال آغاز شده و به وسیله چند دستگاه حفر تونل 
 زیر زمینی بسیار پیشرفته این کار انجام می شود.

متر مکعب  2۳وی ادامه داد: هدف ما از اجرای این طرح انتقال آب مورد نیاز شهر کرمان به میزان 
به استان  ن تونل برای انتقال آب از حوزه های جنوبی کشور آب در ثانیه است همچنین از ای

نیز می توان استفاده کرد که برای این منظور پس از شیرین کردن آب دریای عمان می توان  کرمان
 این آب را از این تونل در بخشی از مسیر انتقال داد.

ست و افزود: این تونل در واقع رضایی این پروژه را یکی از بزرگترین کریدورهای انتقال آبی جهان دان
در کوههای الله زار و هزار کرمان که از مرتفع ترین کوههای ایران هستند حفر خواهد شد و در 

 نهایت آب به داخل مجرای اصلی پمپاژ می شود.

 شرایط منابع آبی کرمان بحرانی است

رای حفر و بتن ریزی دیواره کیلومتر دانست و افزود: از تکنولوژی پیشرفته ب ۳۸وی طول این تونل را 
 های تونل و استحکام بخشی استفاده خواهد شد.

ای استان کرمان نیز با اشاره به بحرانی بودن وضعیت تامین آب شهر کرمان  مدیرعامل آب منطقه
گفت: ما چاره ای جز اجرای طرحهای بلند مدت و میان مدت برای حل مشکل آب کرمان نداریم و 

 میان مدت برای تامین آب شهر کرمان است.این طرح جزو طرحهای 

محمدرضا بختیاری ادامه داد: این طرح در واقع توسط قرار گاه سازندگی خاتم االنبیاء کرمان انجام 
 می شود و کار در قالب برگزاری مناقضه واگذار شده است.

ست و وی افزود: منابع آبی استان کرمان بر اثر خشکسالی های اخیر به شدت کاهش یافته ا
کرمان جزو سه استان دارای وضعیت قرمز آبی قرار دارد و باید برای رفع این مشکل کارهای عملی 

 را آغاز و توسعه داد.

 ۳۸بختیاری افزود: این تونل قطری معادل چهار متر خواهد داشت و آب در نهایت پس از گذر از 
 ۴1هایت از طریق لوله به طول کیلومتر به دشت گلزار در نزدیکی کرمان منتقل خواهد شد و در ن

 کیلومتر به شهر کرمان می رسد و پس از تصفیه در حومه کرمان وارد شبکه مصرف خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: این طرح در واقع جزو طرحهای میان مدت محسوب می شود و طرحهای 
 یگیری می باشند.بلند مدت نیز در قالب انتقال حوزه به حوزه آب تعریف می شود که در حال پ

متر در ثانیه تعریف شده است و توان انتقال آب با ظرفیت بیشتر از  21وی افزود: دبی آب این تونل 
 سد صفا رود را نیز دارد.

وی این تونل را سومین تونل بزرگ دنیا در زمینه انتقال آب دانست و افزود: اجرای چنین پروژه 
 آب استان کرمان باشد. عظیمی می تواند نقطه عطفی در مشکل تامین



بختیاری افزود: در حال حاضر سه پروژه مهم انتقال آب در استان کرمان در حال پیگیری هستند و 
 امیدواریم به زودی طرح انتقال آب از دریای عمان به کرمان نیز در سال جاری اجرایی شود.

================= 

 :شریعتمداری مطرح کرد 

 های مرزی ميليارددالر برای مهار آب.۱ختصاص گذاری در بخش آب/ا سرمایه

http://www.mehrnews.com/news/2776194 
  

معاون اجرایی آمده است :  49خرداد  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / خرم اباد در تاریخ 
میلیارد دالر  11گذاری زیربنایی دولت در بخش آب از اختصاص  جمهور با اشاره به سرمایه رئیس

 .های مرزی خبر داد برای مهار آب
به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری صبح پنج شنبه در حاشیه آبگیری سد حوضیان در 

ان لرستان در جمع خبرنگاران گفت: این سد امروز آبگیری شد که تا پایان امسال به بهره است
 .برداری کامل می رسد

وی ادامه داد: برنامه اساسی دولت تالش در راستای رفع مشکالت مربوط به آب در کشور بوده که 
 در حوزه های مختلف این فعالیت ها آغاز شده است.

ن راستا با کسب اجازه از مقام معظم رهبری به منظور مهار آبهای مرزی شریعتمداری افزود: در ای
 میلیارد دالر اعتبار اختصاص پیدا کرد. 11

 دولت مشغول سرمایه گذاری زیربنایی در بخش آب است

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مشغول سرمایه گذاری زیربنایی در بخش آب است 
استا در استان لرستان سال گذشته دو سد مروک و ایوشان با حضور معاون اول یادآور شد: در این ر

 رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

شریعتمداری با اشاره به آبگیری سد حوضیان ادامه داد: امیدواریم آب پشت این سد به حدی 
با بیان اینکه برسد که بتوانیم امسال کار بهره برداری کامل سد و شبکه ها را انجام دهیم.وی 

منابع خوبی برای تکمیل این سد گذاشته شده است یادآور شد: تالش بر این است که در استان 
لرستان به عنوان یکی از مهم ترین استانهای دارای قابلیت کشاورزی و دامپروری کشور فعالیتهای 

 ویژه ای در حوزه آب صورت بگیرد.

یت ها بخش عمده ای از اراضی لرستان به صورت دیم شریعتمداری با بیان اینکه به رغم وجود ظرف
درصد به صورت آبی  2۵کاشته می شود افزود: هم اکنون از مجموع اراضی کشاورزی لرستان تنها 

 درصد است فاصله جدی دارد. ۴۵بوده که با میانگین کشور که 

میانگین اراضی آبی معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: در این راستا استاندار تالش دارند که 
لرستان را به استانداردهای کشوری نزدیک کند که این خدمات زیربنایی کمک جدی به حل 

 مشکالت معیشتی و ارتقای سطح رفاه مردم خواهد کرد.

 ساله شد ۱۳حوضيان 

شریعتمداری همچنین در مورد روند طوالنی احداث پروژه های عمرانی از جمله سد حوضیان نیز 
است.وی تصریح کرد:  سال پیش آغاز شده و روند اجرای آن کند بوده  12حدود  گفت: این سد

دولت یازدهم تالش کرده بودجه عمرانی کشور را افزایش خوبی بدهد به طوریکه بودجه کشور از 
هزار میلیارد در سال گذشته و در نهایت طی امسال به  21.۵به  42هزار میلیارد تومان در سال  11
 رد تومان افزایش یافت.هزار میلیا ۳2

این روند افزایشی با لحاظ  4۴شریعتمداری افزود: امیدواریم در زمان تنظیم بودجه طی سال 
 درصدی از نرخ تورم حفظ شده و پروژه ها با تخصیص مناسب منابع ادامه پیدا کند.
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عمرانی تاثیر  معاون اجرایی رئیس جمهور با یادآوری اینکه مدیریت هم در انجام به موقع پروژه های
دارد ادامه داد: در لرستان امروز تیم دولت با قوت بیشتر و مدیریت قوی تری طرح ها را جلو می 

 برند.

 جلب حمایت سرمایه گذاران کليد رفع مشکالت لرستان

وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع آب موجود در کشور یادآور شد: میزان تخصیص آبهای داده 
نیست که امیدواریم با بهتر شدن وضع منابع آب وعده های داده شده در زمینه شده رقم ثابتی 

تخصیص آب تحقق یابد.شریعتمداری همچنین جلب حمایت سرمایه گذاران در استان را کلید رفع 
مشکالت لرستان دانست و با اشاره به روند خوب جذب سرمایه گذاران خارجی و بومی استان، 

ی کسب و کار در لرستان و حضور سرمایه گذاران شاهد کاهش نرخ بیکاری یادآور شد: با بهبود فضا
 در استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: در این راستا با پیگیری های صورت گرفته شاهد کاهش دو رتبه ای نرخ بیکاری در 
استان لرستان بوده ایم که امیدواریم با استمرار فرآیند جذب سرمایه گذار این روند کاهشی 

 استمرار یابد.

================= 

 :جنوبی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان

 جنوبی با بحران آب مواجه هستند روستای خراسان ۱۵۱

http://www.mehrnews.com/news/2776154 
  

مدیرعامل شرکت آمده است :  49خرداد  21تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/بیرجند در 
روستای استان خبر داد و  ۴2۶رسانی سیار به  جنوبی از آب آب و فاضالب روستایی خراسان

 .روستای خراسان جنوبی با بحران آب مواجه هستند 14۴گفت: 
رسانی روستایی خبر  مجتمع آب ۶۴اکبر بسکابادی در گفتگو با مهر، از در دست اقدام بودن  علی

رسانی  ها مشکالت آب یافته و اتمام این پروژه داد و اظهار داشت: امید است با اعتبارات تخصیص
 .روستاییان نیز برطرف شود

شاره کرد و افزود: در کشور رسانی ا های آب شده جهت تکمیل مجتمع های انجام وی به پیگیری
یافته که از اعتبارات فوق، سهم استان  بر دو هزار میلیارد تومان به این منظور اختصاص اعتباری بالغ

 میلیارد تومان است. ۷1حدود 

رسانی خبر داد و بیان داشت: در  های آب درصدی احداث مجتمع ۸1بسکابادی از پیشرفت فیزیکی 
های بعد تا دو سال آینده کار احداث  امسال و ادامه این روند در سالصورت تخصیص کامل اعتبارات 

 رسد. ها به اتمام می مجتمع

 رسان هزار خانوار روستایی خراسان جنوبی چشم انتظار تانکرهای آب ۱۹

ها در دوماهه اخیر به روستاهای استان، تصریح کرد: در  رسانی وی با اشاره به میزان آب 
مترمکعب آب حمل  211هزار و  2۶خانوار مقدار  ۴۴۶هزار و  1۵روستا با  ۴2۶ماه امسال  فروردین

 شده است.

خانوار  12۴هزار و  1۷روستا با  ۴12ماه سال جاری به  بسکابادی ادامه داد: همچنین در اردیبهشت
 مترمکعب آب حمل شده است. ۵2۷هزار و  2۴مقدار 

شود، بیان داشت: در یک  سنجیده می رسانی بر اساس جمعیت هر روستا وی بابیان اینکه آب
میلیارد ریال بوده است که سرانه هر نفر روزانه  2۷رسانی  یافته به آب سال اخیر اعتبارات تخصیص

 لیتر آب است. 1۵

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی بابیان اینکه آب شرب برخی روستاها 
گونه منابع آبی و  منظور ارتقای کیفیت این : بهبراثر خشکسالی شور شده است، اظهار داشت
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جویی در آب شرب، از سیستم نانو برای کاهش شوری آب و کاهش انواع فلزات استفاده  صرفه
 شود. می

عنوان منبع تأمین آب بیشتر روستاهای استان  ها به وی با اشاره به خشک شدن قنات و چشمه
آبادی با تنش  1۷۵در استان داریم که از این تعداد خانوار  21روستای باالی  ۵4۷اکنون  گفت: هم

 آبادی با بحران آب روبرو هستند. 14۴آب و 

وی با اشاره به خشکسالی چند سال اخیر در خراسان جنوبی، خواستار شد روستاییان از آب 
 عنوان مصرف آب کشاورزی کمتر استفاده کنند. شرب به

رسانی سیار به روستاهای خراسان  در آب بسکابادی با اشاره به همکاری بسیج سازندگی
 رسانی را حل کنم. دهم از هر طریقی شده مشکل مالی در بخش آب جنوبی، گفت: قول می

 

 تجمعات اعتراضی مردم عليه تشدید کمبود آب

برپایه خبردریافتی آمده است : جمعی از مردم شهرستان تنگستان واقع در استان بوشهر و  
استان مازندران در اعتراض به کمبود شدید آب در این شهرستانها همچنین مردم خلیل شهر 

 .دست به تجمع زدند
مردم تنگستان برای دومین بار با تجمع در مقابل فرمانداری رژیم در این شهرستان و سد کردن 
خیابان مانع از تردد وسایط نقلیه شدند. به گفته معترضان، کمبود شدید آب و قطع شدن مکرر 

خردادماه بیش  21ن شهرستان را عاصی کرده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه آن مردم ای
نفر از مردم خلیل شهر با تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری خواستار رسیدگی فوری  211از 

به مشکل کمبود آب در این شهر شدند. معترضان اعالم کرده اند در صورت حل نشدن این 
 ی دیگر ادامه خواهند دادمشکل به تجمعات خود در مکان ها

========================= 

 استفاده از آب چاه های غيرمجاز حرام است/دوهزارچاه غيرمجاز در همدان
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آمده است : نماینده ولی فقیه  49خرداد  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ همدان در تاریخ 
در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: استفاده از آب چاه های غیرمجاز حرام است 

 .بودو محصولی كه از آن هم تولید می شود نیز حرام خواهد 
به گزارش خبرنگار مهر، حجت السالم محمد نجفی زاده ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه 
های نماز جمعه همدان با اشاره به اینکه بعد از انقالب اسالمی نهادهای بسیاری بنیان گذاری 

شد كه در مسیرهای گوناگونی فعالیت می كردند که یکی از آنها جهاد سازندگی برای رسیدگی 
روستاها بود، اذعان داشت: روستاها قبل از پیروزی انقالب مشکالت بسیاری داشتند و مردم در به 

محرومیت بسر می بردند اما جهادگران به روستاها سفر و نقص و نواقص را بر طرف کردند بطوریکه 
 آبرسانی، برق رسانی و خدمات دهی های مختلف در روستاها انجام شد.وی با بیان اینکه بعد از
تشكیل وزارت جهاد کشاورزی نیز شاهد توفیقات زیادی بودیم و امروز بخش کشاورزی در استان 

همدان بر سایر فعالیت های اقتصادی قالب است، ادامه داد: همدان دو و چهار دهم درصد جمعیت 
ه هزار بهر 1۴2کشور دارد و حدود چهار و نیم درصد از تولیدات کشاورزی کشور را تولید می کند و 

 بردار در این بخش وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه کشاورزان همدان پنج میلیون تن 
درصد از اشتغال استان را به خود اختصاص داده است،  2۸محصوالت کشاورزی تولید می كنند و 

 را ایجاد می شود.افزود: با کمترین سرمایه در بخش کشاورزی بیشترین اشتغال 
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نجفی زاده افزود: همدان در تولید سیب زمینی مقام اول، تولید سیر مقام اول، تولید گردو مقام 
اول، تولید یونجه رتبه سوم، تولید ذرت رتبه پنجم و در بخش داروهای گیاهی   دوم، تولید انگور رتبه

ار از اراضی استان همدان به آبیاری هزار هکت 121رتبه سوم را در كشور دارد.وی با اشاره به اینکه 
درصد از زمین های كشاورزی استان همدان به صورت آبیاری تحت  ۷1قطره ای مجهز شده است و 

میلیون تن سیب زمینی در استان تولید می شوه که سه برابر  4۶فشار درآمده است، گفت: 
 متوسط کشوری است.

ن همدان با بیان اینکه کشاورزی باید اقتصادی نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استا
باشد و با توجه به دستورات کارشناس کشاورزی شاهد بهره وری خواهیم بود، اذعان داشت: در 

متر رسیده و ممکن است در سالهای آتی  211برخی مناطق استان عمق چاه های کشاورزی به 
 خشک شوند.

مردم به سوی بیگانگان دراز نمی کنیم و باید به نجفی زاده ناكید كرد: دست خود را برای قوت 
دنبال یکپارچه سازی اراضی بود کمااینکه در این گونه زمین ها شاهد آبیاری نوین هستیم و بهره 

 وری باالست، اما توسعه گلخانه ها نیز می تواند باعث افزایش تولید می شود.

استان همدان هستیم، گفت: اگر  وی با اشاره به اینکه شاهد استفاده غیر مجاز چاه ها در
کشاورزی بیش از حد مجاز لیتر مشخص شده آب مصرف كند مرتکب کار حرام شده و دزدی می 

 کند و این درحالیست که دو هزار چاه کشاورزی غیر مجاز در استان وجود دارد.

 م است.نجفی زاده اذعان داشت: استفاده از آب چاهای غیر مجاز حرام است و محصول آن نیز حرا

==================== 

تجمع  طرفداران محيط زیست شاهرود در اعتراض به قطع بيش از هزار درخت در 
 مرکز تحقيقات کشاورزی شاهرود

برپایه گزارش دریافتی آمده است : جمعی از تشکل های مردم نهاد شاهرود در اعتراض به 
 .تجمع کردندقطع بیش از هزار درخت در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود 

خردادنسل شاهوار،فراخوان تجمع گروه های طرفدار محیط زیست شاهرود در 2۳به گزارش 
اعتراض به قطع بیش از هزار درخت مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود چهارشنبه شب با 

 .ارسال پیام در شبکه های اجتماعی تلفن همراه و ارسال پیامک داده شد

د با بیان اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود حدود یکی از فعاالن محیط زیست شاهرو
هفت ماه پیش چند هزار اصله درخت سرسبز، شاداب و غیرمثمر این مرکز را قطع کرده است 

گفت: در پی این اقدام گروه های فعال محیط زیست شاهرود با ارسال یک نامه به دادستان 
 .شاهرود خواستار پیگیری موضوع از مراجع قانونی شدند

وی با اشاره به حضور کارشناس رسمی قوه قضائیه در محل قطع درختان اظهار کرد: یکی از 
کارشناسان قوه قضائیه در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود حضور پیدا کرد و موضوع قطع 

وی با بیان اینکه متاسفانه پس از مدتی پرونده قطع درختان به سمنان  .درختان را تایید کرد
کرد و دیگر خبری از پیگیری آن نشد افزود: به همین دلیل گروه های طرفدار محیط  انتقال پیدا

زیست شاهرود تصمیم گرفتند در جلو درب مرکز تحقیقات شاهرود تجمع کنند و ضمن تاکید بر 
پیگیری شکایت خود در رابطه با قطع هزاران درخت اعتراض شان را نسبت به سکوت مسئوالن 

 .ه اعالم کننددر رابطه با این فاجع

عضو گروه رفتگران طبیعت در پاسخ به این سوال که آیا مجوزهای الزم برای این تجمع اخذ 
شده است تصریح کرد: گروه هایی که مجوزهای الزم برای فعالیت خود را از وزارت کشور 



کسب کرده اند برای برگزاری چنین تجمعاتی نیاز به مجوز ندارند و این تجمع با هماهنگی و 
 .اطالع رسانی برگزار شده است

در پایان این تجمع بیانیه ای قرائت شد که در آن مسئوالنی از جمله حجتی وزیر جهاد 
کشاورزی مورد خطاب قرار داده شده بودند و از آنها خواسته شده بود هر چه سریعتر در رابطه 

 .ف انجام پذیردبا این موضوع پیگیری نمایند و اقدامات الزم در برخورد با افراد متخل

همچنین در این تجمع سه اصله نهال در بلوار ورودی مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود به 
صورت نمادین از طرف شرکت کنندگان کاشته شد تا بدین وسیله اهمیت و ضرورت حفاظت از 

 .منابع طبیعی یادآوری شود

سال پیش در  ۴۶ مرکز تحقیقات کشاورز شاهرود در جاده بسطام واقع شده است و حدود
زمینی به مساحت بیش از چهارصد هکتار حدود هزاران اصله درخت کاج و چنار برای احداث 
ایستگاه تحقیقات باغبانی کاشته شد که متاسفانه حدود شش ماه قبل این درختان قطع 

 .شد

========== 

 بجنورد دراعتراض به شركت آبفا« ۲باقرخان ـ»اهالي منطقه   تجمع

آمده است : در پي انتشار بوي نامطبوع  49خرداد  2۳سسه اطالعات در تاریخ به گزارش مو
 .بجنورد ساكنان اين محل تجمع كردند ۳ـ خانه فاضالب در منطقه باقرخان مشمئزكننده تصفیه

بجنورد از چند سال پیش تاکنون از فعالیت تصفیه  ۳ـ به گزارش اطالعات، اهالي منطقه باقرخان
اند و هنگام ساخت فاز دوم اين تصفیه خانه نیز  منطقه ناراضي بوده خانه فاضالب در اين

ها مهاجران زيادي از روستاهاي  مخالفت خود را اعالم کردند. اين درحالي است که در اين سال
اند که منجر به افزايش  اطراف در حريم نزديک اين تصفیه خانه اقدام به ساخت و ساز کرده

 .ن منطقه شده استبرابري تعداد خانوارهاي اي2

فاز زير  2هزار نفر از جمعیت شهري بجنورد را در  111تصفیه خانه فاضالب بجنورد حدود 
 پوشش دارد.

=============== 

 شدید آب در برخی شهرها/ اتخاذ تدابير اضطراری آبرسانی فقدان
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معاون وزیر نیرو با اشاره آمده است :   49خرداد  29به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
راری آبرسانی به به بروز بحران شدید آب در برخی شهرهای کشور، از اجرای طرح های اضط

 .این مناطق خبر داد
به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد به سمت مدیریت اصولی منابع 

  ایم و سعی داریم از تجربه  آب گفت: از سال گذشته به سمت مدیریت منابع آب زیرزمینی رفته
 .های جهانی در این زمینه استفاده کنیم

یر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه مشکالت آب کشور ریشه در خشکسالی دارد و معاون وز
های   دارای نوسانات طبیعی و غیرطبیعی است اظهارداشت: باید از روزمرگی خارج شویم و برنامه

 .ریزی کنیم  درازمدت طرح

ایم که   : ما به این نتیجه رسیدهای دارد و الیزال نیست افزود  وی با بیان اینکه باید بپذیریم آب اندازه
ای از مشکالت آب کشور ریشه در ضعف مدیریت منابع آب دارد و این مشکل موضعی   بخش عمده

 .و مقطعی نیست
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  این مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح کرد: منابع آب زیرزمینی به شرایط بحران بسیار کمک می
نیست، بلکه باید منابع آب خود را به سمت  کنند و این ضعف مدیریت منابع آب مختص یک شخص

 .بخشی منابع آب زیرزمینی سوق دهیم  تعادل

معاون وزیر نیرو با اشاره به بحران آب شدید در برخی شهرهای کشور گفت: تالش شده تا با انجام 
ینی های کوتاه و اضطراری بحران آب شرب را حل کنیم. میدانی با بیان اینکه در بحث آب زیرزم  پروژه
میلیارد مترمکعب در سال، مسدود  ۶ای جز کاهش برداشت نداریم گفت: کاهش برداشت   چاره

ها باید   های غیرمجاز و مسدود کردن اضافه برداشت  های غیرمجاز، تعیین تکلیف چاه  کردن چاه
یت برداری رعا  صورت پذیرد و با ایجاد تعادل بین منابع زیرزمینی و مصرف، تالش شود اصول بهره

 .شود

وی با بیان اینکه مشکل سد گتوند به موسسه تحقیقات آب دانشگاه تهران ارجاع شده و این نهاد 
باید به عنوان یک نهاد بی طرف تخصصی نظر بدهد گفت: مشکل سد گتوند زیاد از حد بزرگ شده 

 .گردد و این در حالی است که درصد کمی از کیفیت آب کارون به گتوند بر می

های ارائه شده،   حل  ود: باید فکر اساسی برای رودخانه کارون شود و با اجرای راهمیدانی افز
به قبل از ساخت سد گتوند برسد. وی ادامه داد: برخورد با متخلفان از سوی سازمان  EC میزان

ن توان برای کارو  می کههایی است   محیط زیست و در اختیار قراردادن منابع مالی از جمله فعالیت
 م داد انجا

 

تجمع اهالی روستای کفدهک شهرستان خرامه دراعتراض قطعی چند روزه آب 
 شرب

آمده است : در پی قطعی چند روزه آب شرب  4۴خرداد  2۴به گزارش صدای خرامه در تاریخ 
 .روستای کفدهک شهرستان خرامه، عده ای از مردم این روستا تجمع کردند

خرداد عده ای از مردم روستای 2۴لیه صبح روزخرداد صدای خرامه، ساعات او2۴به گزارش
کفدهک شهرستان خرامه در پی اعتراض به وضعیت آب شرب این روستا، اعتراض کرده و در 

 .حاشیه جاده خرامه به شیراز تجمع کردند

هدایت صادقی رییس شورای بخش مرکزی خرامه در این باره اظهار داشت: مردم این روستا از 
قطعی آب دست و پنجه نرم می کنند، آب شرب روستا در این مدت یک روز پیش با مشکل  11

 .روز است که مجددا آب شرب قطع شده است ۴بار وصل شده و در حال حاضر 

وی در پاسخ به این سوال که مردم روستا چگونه آب آشامیدنی خود را تامین می کنند افزود: 
و سایر جاهایی که آب آشامیدنی وجود در حال حاضر عده ای از خرامه، پلیس راه، پمپ بنزین 

 .داشته باشد، آب به روستا می آورند

صادقی علت کمبود آب را تشریح کرد و گفت: آب شرب روستای کفدهک قبال از یک چاه دیگر 
تامین می شد اما با یکی شدن منبع آبی روستاهای مختلفی همچون شهرک ایثار، احمدآباد، 

ر با قطعی آب مواجه شدیم که باید تصمیمی در مورد بنکوی شیبانی و چند روستای دیگ
 .مدیریت توزیع یا جیره بندی آب اتخاذ گردد

عبدالحسین نجفی رییس اداره آبفا روستایی خرامه ضمن حضور در جمع مردم روستای 
کفدهک گفت: با توجه به باالرفتن مصرف آب و کم شدن فشار آن در روستاهای مجموعه 

اشتر، شهرک ایثار، بنکوی جعفری، شیبانی و خسروی، کفدهک،  شهرک ایثار شامل مالک
 .احمدآباد و ... ناچار به نوبت بندی و جیره بندی آب این مجموعه شده ایم

وی افزود: در حال حاضر مامورین این اداره در حال بازرسی و کنترل شیرآالت شبکه آبرسانی 
روستایی به نحو احسن انجام پذیرد و هستند تا توزیع عادالنه آب در بین مردم این مجموعه 

 .مشکل کمبود آب به حداقل برسد



نجفی در مورد چگونگی حل این مشکل گفت: طی یک ماه آینده، یک حلقه چاه جدید به بهره 
 .برداری خواهد رسید و شبکه آبرسانی این مجموعه اضافه خواهد شد

 

 سانیبحران شدید آب در برخی شهرها/ اتخاذ تدابير اضطراری آبر

http://www.mehrnews.com/news/2777951 
 

وزیر نیرو با اشاره  معاونآمده است :   49خرداد  29به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
به بروز بحران شدید آب در برخی شهرهای کشور، از اجرای طرح های اضطراری آبرسانی به 

 .این مناطق خبر داد
به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد به سمت مدیریت اصولی منابع 

  ایم و سعی داریم از تجربه  زمینی رفتهآب گفت: از سال گذشته به سمت مدیریت منابع آب زیر
 .های جهانی در این زمینه استفاده کنیم

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه مشکالت آب کشور ریشه در خشکسالی دارد و 
های   دارای نوسانات طبیعی و غیرطبیعی است اظهارداشت: باید از روزمرگی خارج شویم و برنامه

 .ریزی کنیم  رحدرازمدت ط

ایم که   ای دارد و الیزال نیست افزود: ما به این نتیجه رسیده  وی با بیان اینکه باید بپذیریم آب اندازه
ای از مشکالت آب کشور ریشه در ضعف مدیریت منابع آب دارد و این مشکل موضعی   بخش عمده

 .و مقطعی نیست

  آب زیرزمینی به شرایط بحران بسیار کمک میاین مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح کرد: منابع 
کنند و این ضعف مدیریت منابع آب مختص یک شخص نیست، بلکه باید منابع آب خود را به سمت 

 .بخشی منابع آب زیرزمینی سوق دهیم  تعادل

معاون وزیر نیرو با اشاره به بحران آب شدید در برخی شهرهای کشور گفت: تالش شده تا با انجام 
های کوتاه و اضطراری بحران آب شرب را حل کنیم. میدانی با بیان اینکه در بحث آب زیرزمینی   پروژه
میلیارد مترمکعب در سال، مسدود  ۶ای جز کاهش برداشت نداریم گفت: کاهش برداشت   چاره

ها باید   های غیرمجاز و مسدود کردن اضافه برداشت  های غیرمجاز، تعیین تکلیف چاه  کردن چاه
برداری رعایت   رت پذیرد و با ایجاد تعادل بین منابع زیرزمینی و مصرف، تالش شود اصول بهرهصو

 .شود

وی با بیان اینکه مشکل سد گتوند به موسسه تحقیقات آب دانشگاه تهران ارجاع شده و این نهاد 
شده باید به عنوان یک نهاد بی طرف تخصصی نظر بدهد گفت: مشکل سد گتوند زیاد از حد بزرگ 

 .گردد و این در حالی است که درصد کمی از کیفیت آب کارون به گتوند بر می

های ارائه شده،   حل  میدانی افزود: باید فکر اساسی برای رودخانه کارون شود و با اجرای راه
به قبل از ساخت سد گتوند برسد. وی ادامه داد: برخورد با متخلفان از سوی سازمان  EC میزان

توان برای کارون   هایی است که می  در اختیار قراردادن منابع مالی از جمله فعالیت محیط زیست و
 .انجام داد

 

 :جهانگيریاسحاق 
 نشست حال در ها دشت دارند/ ای کننده نگران بسيار وضعيت کشور آبی منابع

 هستند
 
اسحاق  : است آمده 49  خرداد 2٦ تاریخ در ایلنا – ایران کار دولتی خبرگزاری گزارش به

کمبود آب، چالش بزرگ کشور   هر پانزدهم با اشاره به اینکهجهانگیری در کنگره پرسش م
ها اقدام به  ها کشیده شده و خانواده است، اظهار داشت: اینکه این پرسش به درون خانواده
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اند، بسیار پسندیده است، چراکه بعضی منابع آبی کشور ما بسیار  پاسخ به این سوال کرده
 کنند. آثار ناگوار این کمبود را لمس می کننده هستند و بخش وسیعی از کشور نگران

وی با اشاره به اینکه هم آثار مستقیم کمبود آب و هم آثار غیرمستقیم آن از لحاظ مسائل 
باید بدانیم کمبود آب مساله   کند، گفت: کشور را تهدید می  زیست محیطی، توسعه پایدار

 کند. شور را تهدید میها در حال نشست هستند و ریزگردها ک اصلی ایران است و دشت

جمهور مبنی بر اینکه مشکل  جمهور در واکنش به منتقدان صحبت های رئیس معاون اول رئیس
ای است و  کنند؛ آب چیز ساده ها مربوط است، گفت: اینها تصور می آب خوردن مردم به تحریم

دانید که برای کنند، اما باید ب زدن می جمهور شروع به کنایه و لطمه در واکنش به صحبت رئیس
ها کار علمی و صنعتی باید انجام شود. به طور مثال در  تامین آب شرب یک شهر مهم، ده

ها تونل زده شده تا آب شرب مطمئن به دست مردم  خانه ایجاد شده، ده ها تصفیه تهران ده
شود، هم در کیفیت و هم در کمیت آن دغدغه  برسد، اما به محض اینکه کمبود احساس می

سال است که بر  2۳تونل حفر شده که برخی از آنها  ٦کنیم. در شهری مثل اصفهان  میپیدا 
 شود تا بخشی از آب کارون برای آب شرب اصفهان منتقل شود. روی آنها کار انجام می

جهانگیری با اشاره به اینکه تنها راه تامین آب بخشی از شرق کشور از دریای عمان و خلیج 
 1٦1مثال دیگر اینکه در یک بازدید از مشهد متوجه شدیم که بیش از فارس است، عنوان کرد: 

 ١١11شد تا آب شرب مشهد تامین شود. سال گذشته بیش از  ایجاد می  کیلومتر لوله باید
رساندیم و در حال حاضر مشکل کیفیت آب به  روستا آب شرب نداشتند و با تانکر آب می

 زدایی کنیم یا فلزات آن را جداسازی کنیم. ق نیتراتای است که یا باید از آب برخی مناط گونه

ذخیره برخی کاالهای اساسی در حد چند روز بود، خاطرنشان  42وی با بیان اینکه در سال 
ها ذخیره گندم بسیار کاهش یافته بود و ما با  کرد: در خاطرم هست که در یکی از استان

دیکی چابهار بود، گندم رساندیم تا و از طریق کشتی به آن استان که در نز  زحمت بسیار
روز محصول گندم ذخیره  211مردم با کمبود مواجه نشوند. این در حالی است که درحال حاضر 

ای نداریم و در عین حال نیز در حال  ایم که هیچ دغدغه ای کشور را مجهز کرده داریم و به گونه
و پای توسعه کشور را بسته،  ها را که دست مند هستیم که تحریم وگو هستیم و عالقه گفت

برداریم و امیدوارم با حمایت کاملی که رهبر معظم انقالب از دولت داشته است، انشاله به 
 نتیجه خواهیم رسید.

=================== 

تجمع فعاالن محيط زیست به ساخت سد شفارود در مقابل وزارت نيرودراعتراض به 
 ساخت سد شفارود 

های محیط زیستی کشور صبح امروز با تجمع مقابل  مایندگان تشکلحامیان محیط زیست و ن
های گذشته سد  توجهی وزارت نیرو به منابع آب و ادامه سیاست وزارت نیرو نسبت به بی

 .سازی مورد اعتراض قرار دادند

صبح در  11خرداد ساعت  2۶شنبه  خرداد امروز و فردا،این تجمع صبح امروز سه2۶به گزارش
 .عصر مقابل پارک ملت آغاز شد و ولی تقاطع نیایش

های محیط زیستی حضور داشتند مدیریت وزارت  در این تجمع که بسیاری از نمایندگان تشکل
های خود این مدیریت را  نیرو در امور آب مورد اعتراض قرار گرفت. تجمع کنندگان در پالکارد

در کشور شدند.  های متعدد سازی مدیریتی ناکارآمد دانسته و خواستار توقف سد
 .کنندگان به ویژه خواهان توقف ساخت سد شفارود در گیالن بودند تجمع

کنندگان مشکل امروز آب که به مرحله بحران رسیده است محصول نوع  از نظر این تجمع
 .مدیریت وزارت نیرو بوده که همچنان ادامه دارد



ها را  ا چهار نفر از نمایندگان تشکلدر این تجمع رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبف
 و گو نشست. به دفتر خود دعوت کرده و با آنان به گفت

============== 
 

 شد اعالم آب مصرف در جویی صرفه هفته روزهای عناوین
 
در روزهای  : است آمده 49  خرداد 2١ تاریخ در ایلنا – ایران کار دولتی خبرگزاری گزارش به

جویی در مصرف آب اهمیت مضاعف  زمان با شروع فصل گرما، صرفه آغازین فصل تابستان و هم
جویی در مصرف آب" نامگذاری  به عنوان "هفته صرفه پیدا می کند؛ از این رو هفته اول تیرماه

های فرهنگی به منظور جلب توجه  جویی مصرف آب، فعالیت در هفته صرفه .شده است
های آب منطقه  همگانی به اهمیت صیانت از این عنصر حیات بخش گسترش یافته و شرکت

شور به اجرا های متنوعی را در سراسر ک ای، آب و فاضالب شهری و روستایی برنامه
 .گذارند می

اندرکاران حوزه تأمین و توزیع آب شرب امیدوارند با همراهی مردم و  مسووالن و دست
گذاری انجام شده برای توسعه فرهنگ مصرف بهینه آب در کشور  های جمعی، هدف رسانه

 .محقق شود

 های بین روابط عمومی دو شرکت مادر تخصصی عنوان روزهای این هفته که در نشست
انتخاب  49مهندسی آب و فاضالب کشور و مدیریت منابع آب ایران و با توجه به شعار سال 

 :شده، به این شرح است
 

 صنعت( کشاورزی، رسانه، مدیریت مصرف )شرب، : آب،49دوشنبه اول تیرماه  *  
 خانواده، همدلی و همزبانی دولت و ملت : آب،49شنبه دوم تیرماه  سه *  
 اقتصاد و توسعه پایدار  : آب،49تیرماه  چهارشنبه سوم *  
 محیط زیست و سالمت همگانی : آب،49پنجشنبه چهارم تیرماه  *  
 های دینی : آب و آموزه49جمعه پنجم تیرماه  *  
 های منابع آب زیرزمینی مدیریت و چالش : آب،49شنبه ششم تیرماه  *  
 دیقانون و حقوق شهرون  : آب،49یکشنبه هفتم تیرماه  *  

 
های گسترده و هماهنگی برای اجرا در  های تعیین شده برای هر روز، برنامه بر اساس عنوان

های  ها قرار گرفته است تا بر این اساس فعالیت این هفته تدوین شده و در اختیار شرکت
گذاری و قضایی و البته  ها، مسئوالن قانون فرهنگی برای جلب نظر افکار عمومی، رسانه

 .ه اهمیت و پاسداشت از آب انجام گیرددولتمردان ب

======================= 

 تجمع اهالی قاسم آباد همدان و ایجاد راه بندان دراعتراض به نداشتن آب شرب

نداشتن آب شرب و آسفالت نبودن کوچه ها آمده است :  4۴خرداد  2۶بر پایه خبر دریافتی در 
 .دم و راه بندان بلوارخمینی شددر روستای حاشیه قاسم آبادهمدان سبب تجمع مر

خردادنافع،سرهنگ رسول مرادی درخصوص تجمع امروز گفت: مردم روستای  2۶به گزارش
حاشیه قاسم آبادهمدان به خاطر نداشتن آب شرب و آسفالت نبودن کوچه های روستای خود 

ها در هر دو با تجمع و راه بندان جنب پمپ بنزین و گاز یامهدی بلوار خمینی از رفت آمدخودرو 
 .الین جلوگیری نموده و درخواست رسیدگی مسئوالن استان به مشکالت بودند
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مرادی گفت: ما با تماسی که با فرماندار، معاون فرماندار رئیس راه سازی و بقیه مسئوالن 
استان گرفته شد قرارشد همه مسئوالن مرتبط عصر امروز در حسینیه قاسم آباد حاضر شوندو 

 .ت مردم باشندپاسخگوی مشکال

 وی با بیان اینکه مسئوالن باید نسبت به این تجمع مردم و راه بندان  پاسخگو باشند

==================== 

 تجمع اعتراضی فعاالن محيط زیست در تهران

 

خردادماه جمعی از فعاالن و حامیان  2١برپایه گزارش دریافتی آمده است : روز سه شنبه 
اعتراض به بی توجهی وزارت نیرو نسبت به کمبود آب و تداوم محیط زیست در تهران در 

 سیاست های سدسازی در ایران تجمع کردند.
این تجمع در تقاطع نیایش و خیابان ولیعصر مقابل پارک صورت گرفت. معترضان در پالکاردهای 

عدد خود مدیریت وزارت نیروی رژیم را ناکارآمد عنوان کرده و خواستار توقف سدسازی های مت
 در کشور شدند. تجمع کنندگان به ویژه خواهان توقف ساخت سد "شفارود" در گیالن شدند. 

================ 
 

 :ای استان زنجان مشاور شرکت آب منطقه

 درصدی سطح کشت.۳روستای زنجان با تانکر آبرسانی می شود/ افزایش  ۱۲۱
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آمده است : منصور گرانمایه  49خرداد  2۷به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ خدابنده در تاریخ 
روستای  1۳1یافته است در حالی که  فزایشدرصد ا 21گفت: اراضی کشاورزی استان زنجان 

 .زنجان با تانکر آبرسانی می شود
ای استان زنجان ظهر چهارشنبه در همایش آب و  به گزارش خبرنگار مهر، مشاور شرکت آب منطقه

سهم اراضی کشاورزی استان  ۸2توسعه پایدار با محوریت حفاظت از منابع زیرزمینی گفت: سال 
 .یافته است درصد افزایش ۵.2ه که این سهم در سرشماری اخیر به درصد بود ۴.2در کشور 

 41وی با اشاره به میزان مصرف آب در استان تصریح کرد: آب مصرفی در بخش کشاورزی استان 
درصد است که این امر ایجاب  ۷درصد و در بخش بهداشت و شرب  ۳درصد، در بخش صنعت 

 جویی شود. مدیریت و صرفه ویژه در بخش کشاورزی کند در مصرف آب به می

منصور گرانمایه با بیان اینکه آب هیچ جایگزینی ندارد، گفت: ایران به دلیل داشتن تغییرات اقلیمی 
 های غیرمجاز از منابع زیرزمینی با بحران آب مواجه است. ازجمله کاهش بارندگی و برداشت
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های زیرزمینی تمام  کنند، آب شده و مردم گمان می سال پیش شروع ۳1وی افزود: بحران آب از 
که این  شدنی نیست. درصورتی نخواهد شد یا چون ما نزدیک دریای خزر هستیم منابع آبی ما تمام

 های الزم به مردم داده شود. تصورات اشتباه است و باید آگاهی

آب ای زنجان یادآور شد: در ایران کمبود  برداری شرکت آب منطقه مشاور مدیرعامل در حفاظت بهره
شده و به سمت شمال و شمال غربی کشور درحرکت است.  و خشکسالی از جنوب کشور شروع

کیلومتر  ۳11های به طول  در شهرهایی چون کرمان و بیرجند و یزد، مردم برای رسیدن به آب، قنات
ها،  حفر کردند، در استان زنجان نیز قنات بوده است اما قنات ها به دلیل کمبود بارندگی

 اند. شده خشک

 چاههای غيرمجاز و بدون پروانه باید کنترل و مهار شوند

وی در ادامه گفت: در شهرستان خدابنده تعدادی از چاهها، غیرمجاز و بدون پروانه هستند که 
رویه و غیراصولی از آنها، عالوه  دولت وظیفه دارد این موارد را کنترل و مهار کند؛ چراکه برداشت بی

 زند. ها در آن واقع است، به روستاها و مناطق اطراف آن نیز آسیب می اهبر روستاهایی که این چ

ای زنجان با اشاره به وضعیت خاص  برداری شرکت آب منطقه مشاور مدیرعامل در حفاظت و بهره
شهرستان خدابنده گفت: اگر استان زنجان را به سقف شیروانی تشبیه کنیم، این شهرستان در 

ار دارد، که هرچه بارندگی در آن باشد به اطراف سرازیر شده و از طریق باالترین نقطه شیروانی قر
 شود. نشان و طارم از شهرستان خارج می ماه

رسانی  روستا با تانکر آب 1۳1گرانمایه گفت: به دلیل خشکسالی و کمبود آب در استان زنجان به 
داشته باشد به تعداد دهد اگر وضعیت به همین شکل ادامه  شود که عمق بحران را نشان می می

درصد  21این مناطق اضافه خواهد شد و این در حالی است که اراضی کشاورزی استان زنجان 
 افزایش یافته است.

جویی و  سازی های الزم در صرفه رسانی شود و فرهنگ وی افزود: در این رابطه باید به مردم اطالع
 مصرف بهینه آب صورت گیرد.

 ن منابع آبی و زحمت کشاورزان می شودرویه باعث تلف شد کاشت بی

برداری از  ای زنجان درباره مدیریت بهره برداری شرکت آب منطقه مشاور مدیرعامل در حفاظت بهره
منابع آبی و کشاورزی گفت: محصوالت کشاورزی باید با مدیریت و شناخت نیاز جامعه کاشت شود 

 کشاورزان نشود.رویه باعث تلف شدن منابع آبی و زحمت  تا با کاشت بی

گرانمایه درباره تبعات برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی گفت: خاک دچار افت کیفیت 
شود و  شود و حرکت آب در روی زمین با مشکل مواجه می شود، زمین دچار پارگی می می

دیدن نیست به  های زیرزمینی چون قابل بازگشت است اما آب بسیاری تبعات دیگر که غیرقابل
 شده اند. مین علت مظلوم واقعه

دهد که بحران کمبود آب جدی است و ما باید نسبت به  گرانمایه افزود: این حوادث نشان می
های غیرمجاز  های زیرزمینی حساس باشیم چرا که برداشت رویه و غیرمجاز از آب های بی برداشت

 به دنبال دارد.ناپذیری را  های زیرزمینی پیامدهای جدی و جبران رویه از آب و بی

  گرانمایه افزود: تخریب آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آب، سبب از بین رفتن درختان، خاک، محیط
 شود. ها می زیست، نشست سطح زمین و شور شدن آب چاه

اردیبهشت در مقایسه با مدت مشابه سال  1۵های استان زنجان تا  وی با بیان اینکه بارندگی
 ۵های کم و افزایش خشکسالی در استان،  فت: با توجه به بارندگیدرصد کمتر شد، گ 11گذشته 

 دشت استان ممنوعه شده است.

ها در  برداری شرکت آب منطقه ای با بیان اینکه میزان بارندگی مشاور مدیرعامل در حفاظت بهره
ر مت میلی ۳۵2خرداد امسال  11یافته است، اظهار داشت: میزان بارش تا  درصد کاهش 12خدابنده 

 متر بوده است. میلی ۳4۸.۵بوده که این میزان بارندگی در دوره مشابه سال گذشته 



============= 

 :مدیر منابع آب شهرستان خدابنده

 وضعيت منابع آب درشهرستان خدابنده بحرانی است

http://www.mehrnews.com/news/2781620 

آمده است : مدیر منابع آب  49خرداد  2۷گزارش خبرگزاری دولتی مهر / زنجان در تاریخ  به
زودی زنگ  شهرستان خدابنده گفت: وضعیت منابع آب در این شهرستان بحرانی است و به

 .خطر بحران آب به صدا درخواهد آمد
سعه پایدار با محوریت به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاج میری ظهر چهارشنبه در همایش آب و تو

های زیرزمینی، در فرهنگسرای اشراق افزود: در حال حاضر در برخی  حفاظت از منابع آب
بخش افشار و گرماب با بحران شدید آب مواجه هستیم و  های شهرستان خدابنده شامل  بخش

منابع آبی  در بخش بزینه رود نیز وضعیت خوبی در زمینه منابع آبی نداریم.وی با اشاره به وضعیت
ادامه داد: در این مناطق هم با توجه به روند موجود در برداشت آب زیر زمینی،   در سجاس و قیدار 

 منابع موجود تا مدت کوتاهی جوابگو خواهد بود.

حاج میری گفت: از عالیم بحران در حوزه آبی در مباحث علمی، شوری یا تلخی آب است که در 
های زیرزمینی سبب  های غیر مجاز از آب وی گفت: برداشتشود. شهرستان خدابنده دیده می

های  ها و شکاف در دشت شده آب زیرزمینی شور و تلخ شود و زمین نشست کرده و فروچاله
بحران آب نشست زمین   حاصل خیز و سطح زمین ایجاد شود.به گفته حاج میری دیگر نشانه

ست.وی با اشاره به پدیده فرونشست داده ا است که به تأیید کارشناسان در دشت قیدار روی
زمین در روستای محمد شاه لو در بخش گرماب شهرستان خدابنده افزود: در روستای محمدشاه 

شده که در دست بررسی است و امیدواریم که به دلیل منابع  در بخش گرماب فروچاله ای دیده  لو
 آبی زیرزمینی نباشد.

ر از کشاورزانی که در طی سال آبی گذشته، مدیر منابع آب شهرستان خدابنده با تقدی
جویی کردند گفت: از مهرماه هرسال  های الزم را با مسئوالن داشته و در مصرف آب صرفه همکاری

گویند، که ما در سال آبی سال گذشته به همت کشاورزان  تا مهرماه سال آینده را سال آبی می
جویی  د ذخایر آبی سد کینه ورس صرفهمیلیون مترمکعب، یعنی در حدو 19توانستیم در حدود 

 کنیم.

توانیم با  دهد که ما با کمک و همت کشاورزان و مسئوالن می حاج میری گفت: این نشان می
گونه که گذشتگان آب را برای  جویی کنیم.وی افزود: همان استفاده بهینه در زمینه مصرف آب صرفه

درست از آب ، این نعمت خدادای را برای آیندگان به اند، ما نیز باید با استفاده  ما به میراث گذاشته
ای از سوره مؤمنون اشاره کرد و گفت: در این آیه  ارث بگذاریم. حاج میری در ادامه به تفسیر آیه

نفوذ بود، همه  آمده است، آب قبل از حیات بشر ایجادشده است، اگر در پوسته زمین نقاط قابل
ها روی زمین جمع  ب روی زمین نبود و اگر نفوذناپذیر بود، آبرفت و قطره ای آ ها در آن فرومی آب

 شد. رو می کرد وزندگی بشر با مشکل روبه شد و آن را به گند آبی تبدیل می می

جمله  داریم در همه امور من چیز را با اعتدال آفریده است، ما نیز وظیفه وی گفت: خداوند همه

 مصرف آب اعتدال داشته باشیم

================ 

 !ماجرای آب بندی که فروخته شد

بند را به ما  روستای لشت نشاء/کشاورزان:مسئوالن آب ۹مرگ کشاورزی در
 برگردانند

http://diyarmirza.ir/1394/03 
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جمعی از  آمده است : 49خرداد  2۷تاریخ  در به گزارش پایگاه اطالع رسانی دیارمیرزا
لشت نشا با مطرح کردن مسائل خود در بخش آب، خواستار « کردخیل»کشاورزان روستای 

روستا را تامین  ۴رفع مشکل فروخته شدن آب بند این روستا شدند که در فصل کشاورزی آب 
 .می کند

ی شود و از اهمیت ویژه ای برای آب بندها با اولویت تامین آب کشاورزی به دهیاران واگذار م
تامین آب کشاورزی برخوردار است، آب بند محل ذخیره آب هایی است که از نزوالت آسمانی و 
رودخانه ها جمع می شود و کشاورزان درفصل کشاورزی، برای آبیاری مزارع از آن برای مقابله 

 .با مشکل کم آبی استفاده می کنند
، «لیچاه»روستای  ۴، آب مورد نیاز «کردخیل»روستای هکتاری  2۵گفتنی است، آب بند 

 .را نیز تامین می کند« زهنده»و « ولم»، «توچاه آلمان»
سال  1۵1رئیس شورای اسالمی روستای کردخیل در این خصوص گفت: « ناصر محمدی»

هکتار در این روستا به عنوان آب بند استفاده می شود و  2۵است که استخری به مساحت 
 .زی این منطقه را تامین می کندآب کشاور

در فصل کشاورزی با بازشدن سد سپیدرود، آب مصرفی کشاورزی در این آب بند ذخیره می 
شود و به نوبت در اختیار کشارزان قرار می گیرد و سالیان متمادی است که از این آب بند 

و بسیاری  استفاده می شود و حتی در سال هایی که با خشکسالی در گیالن مواجه بودیم
از مناطق مشکل کم آبی داشتند، ما توانستیم به یمن وجود این آب بند مزارع خود را بدون 

 .دردسر آبیاری کرده و محصول خوبی برداشت کنیم
وی با اشاره به اینکه تنها راه امرار معاش ساکنان این روستا از طریق کشاورزی است، 

 .برنج در آن کاشت می شوداظهارداشت: این روستا تک محصولی است و فقط 
نامه ای از  4۴محمدی با ابراز نگرانی از آینده آب بند افزود: متاسفانه در فروردین سال 

مالک آب بند تقاضای دیوارکشی به »بخشداری به دستمان رسید که در آن نوشته شده بود 
از آن «. دور این استخر و ساخت مجتمع کشت و صنعت در آن را دارد و با او همکاری کنید

موقع تا امروز که متوجه شده ایم که آب بند روستایمان به شخصی فروخته شده، ساکنان این 
روستا نگران آینده خود هستند. درصورتی که مالک این آب بند بخواهد این استخر را خشک 

 ۴11کند، در واقع زمین های حاصلخیز این منطقه از بین می رود و تنها در روستای کردخیل 
 .بیکار خواهند شد نفر

 42محمدی ادامه داد: با بررسی هائی که انجام دادیم مشخص شد که این آب بند در سال 
فروخته شده و مالک آن تصمیم به حصارکشی دارد که با مخالفت دهیاری و مردم روستا 

مواجه شده است چراکه در صورت خشک شدن این آب بند و حصارکشی آن تمامی زمین 
 .وستای کردخیل وهمچنین روستاهای تابعه بی آب و خشک خواهند شدهای کشاورزی ر

وی گفت: با خشک شدن زمین های کشاورزی، ساکنان این روستاها چاره ای جز ترک روستا 
و فروش زمین های خود نخواهند داشت و بسیاری از خانواده ها که تنها راه درآمدشان از راه 

 .د و این یعنی گسترش فقر در این روستاهاکشاورزی و کاشت برنج است بیکار می شون
محمدی با اشاره به اینکه مالک جدید سعی در خشک کردن این آب بند دارد، تصریح کرد: 

روستاییان تاکنون نگذاشته اند که این اتفاق رخ دهد، چرا که با انجام این کار کشاورزی در این 
 .روستا از بین خواهد رفت

، جهاد کشاورزی ۸۸ر تصمیم بر فروش این آب بند بود چراسال وی افزود: سئوال اینجاست اگ
وجود چنین آب بندی را ضروری دانسته و اقدام به الیروبی آن کرد و با کمک آب روستایی نیز 

 .چاهی در کنار آن حفر کرد که در مواقع لزوم کمک به پر شدن آب بند نماید
نامه نگاری ها و مراجعاتی که به  رئیس شورای روستای کردخیل با بیان اینکه تاکنون با

فرمانداری رشت و استانداری گیالن داشته ایم نتیجه ای نگرفته ایم، بیان کرد: تقاضای ما 
روستاییان که درآمدی به جز کشاورزی در این روستا نداریم از مسئوالن این است که با 

 .تصمیمی قاطع این آب بند را به ساکنان روستا برگردانند
نین این روستا گفت: سال گذشته برای فرزندم که به تازگی ازدواج کرده می یکی ازساک

خواستم خانه ای بسازم، اما چون زمین هایم کشاورزی بود اجازه این کار را به من ندادند، اما 
می بینیم که استخری که باید آب زمین های کشاورزی را تامین کند قرار است به یک مجتمع 
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بر برچیدن کشاورزی از این منطقه است بهتر بود که زمین های کشاورزی تبدیل شود، اگر قرار 
 .ما را می خریدند تا هزینه گزافی برای پر کردن زمین بسیار گود این آب بند نپردازند

 روزنامه ایران –رضا سهیلی فر 

================= 

 هشدار جدید وزارت نيرو به مردم/ شرط روشن ماندن کولرها در رمضان

http://www.mehrnews.com/news/2781392 

مسئوالن وزارت نیرو با آمده است :  49خرداد  2۷به گزارش خبرگزاری دولتی مهر  در تاریخ 
ورود یک جبهه هوای گرم و سوزان به کشور از هفته آینده، شرط روشن ماندن اشاره به 

 .های سرمایشی در روزهای گرم و طوالنی ماه مبارک رمضان را تشریح کردند کولرها و دستگاه
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران با انتشار گزارش کوتاهی، اعالم کرد: پیک 

درمقایسه با روز مشابه سال گذشته ( 4۴ماه  خرداد 2۶شنبه  گذشته )سه مصرف برق کشور روز
 .مگاوات افزایش یافته است ۶۵۳حدود دوهزار و 

مگاوات به ثبت رسید درحالی که پیک مصرف  ۴4۳هزار و  ۴۵روز گذشته پیک مصرف برق کشور 
 .بودمگاوات گزارش شده  ۸۴1هزار و  ۴2برق کشور در روز مشابه سال گذشته حدود 

مگاوات رسید و  ۶۵1هزار و  های برق کشور روز گذشته به یک از سوی دیگر میزان ذخیره نیروگاه
 .مگاوات برق مصرف کرده اند ۶۵1هزار و  صنايع کشور هم روز گذشته سه

 شود جبهه هوای گرما وارد کشور می

سط دمای وزنی هوا هوشنگ فالحتیان امروز در جمع مدیران صنعت برق با بیان اینکه تغییرات متو
 1.2دهد که هفته دوازدهم امسال نسبت به هفته گذشته نیم درجه کاهش دما و  نشان می

درجه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: در بخش انرژی نیاز مصرفی نسبت به 
 .درصد رشد داشته است 1.۷سال گذشته 

میلیون  ۶.۷ازدهم میزان انرژی مصرفی به معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اعالم اینکه هفته دو
درصد افزایش و نسبت به هفته متناظر  ۳.۵مگاوات ساعت رسیده که نسبت به هفته قبلی حدود 

 ۴۴درصد رشد داشته است، تصریح کرد: پیک شب در هفته دوازدهم به  ۵سال گذشته حدود 
درصد و نسبت به هفته  2ه مگاوات رسیده است، این رقم در مقایسه با هفته گذشت 421هزار و 

مگاوات  ۵1۷هزار و  ۴۶درصد رشد داشته است. همچنین پیک روز به  ۴متناظر سال گذشته حدود 
 .دهد رسید که سه درصد نسبت به هفته یازدهم و سال گذشته رشد نشان می

این مقام مسئول با پیش بینی وضع دما در روزهای آتی اظهار داشت: هفته آینده دمای متوسط 
ها، دمای هوای اهواز به  بینی یابد و بر اساس همین پیش درجه افزایش می ۵تا  ۴زنی هوا بین و

 .رسد درجه می ۴1درجه و دمای هوای تهران به  ۵1

های انجام گرفته در هفته اول ماه مبارک رمضان  بینی فالحتیان با تاکید بر اینکه بر اساس پیش
هنگام غروب افطار افزایش یافته و در مجموع پیک میزان مصرف برق در هنگام سحر و همچنین 

های مدیریت مصرف برای حدود  رسد، تاکید کرد: برنامه مصرف برق به حدود پیک سال گذشته می
 .ریزی کردیم مگاوات به برنامه ۴211مگاوات هدف گذاری شده که برای تحقق آن حدود  2۵11

قرارداد با مشترکان و صنایع برای شرکت در  ۳1۵ر و خرداد یکهزا 21معاون وزیر نیرو با بیان اینکه تا 
مشترک صنعتی نیز در طرح ذخیره عملیاتی  ۴2۷طرح تعطیالت و تعمیرات ساالنه و همچنین حدود 

صنایع مشارکت کرده اند که این دسته از مشترکان از مشوق های صنعت برق برخوردار می 
ی از برنامه های وزارت نیرو برای تامین برق شوند، تبیین کرد: استفاده از مولدهای مشترکان یک

مولد  ۵۷2خرداد  21بوده و هماهنگی الزم برای استفاده از مولدهای مشترکان انجام شده که تا 
 .شود مگاوات به کار گرفته می ۴۷۷به ظرفیت 
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مشترک کشاورزی با صنعت برق جلب  ۵11هزار و  12وی با یادآوری اینکه تاکنون همکاری بیش از 
ساعت پیک از برق استفاده  ۴ه است که بر این اساس، اگر مشترکان بخش کشاورزی در شد

کنند بر استفاده حداکثری از ظرفیت  ساعت دیگر را به صورت رایگان از برق استفاده می 21نکنند 
 .های کشور و همچنین رفع محدودیت تولید نیروگاه اصفهان تاکید کرد نیروگاه

 ر فصل تابستانشرط روشن ماندن کولرها د

به گزارش مهر، به اعتقاد مدیران و مسئوالن صنعت برق و وزارت نیرو یکی از مهمترین دالیل اوج 
 .های سرمایشی است گیری پیک مصرف برق تابستانی روشن شدن کولرها و دستگاه

ت مگاوا ۵۵۶هزار  ۴۶از این رو پس از افزايش ناگهاني پیك مصرف برق و رسیدن به رقم بي سابقه 
خرداد ماه، درنهايت در طول چند روز اخیر با کاهش چند درجه ای دمای هوا در اکثر  1۶در روز 
 .ای کاهش یافت های کشور، پیک مصرف برق هم چند پله استان

دهد میزان مصرف در طول هفته جاری  با اين حال آمارهای منتشر شده از سوی توانیر نشان می
هزار مگاوات با روز مشابه  ۴كه حدود  وت فاحشي دارد به طورينیز هنوز با ارقام سال گذشته تفا

 .سال گذشته فاصله مصرفي مشاهده مي شود

در همین حال سودابه پاكنژاد كارشناس مديريت مصرف توانیر با بیان اینکه باري كه در لحظه پیك به 
شديد است،  دلیل ورود ناگهاني وسايل سرمايشي به مدار مصرف به شبكه وارد مي شود، بسیار

ساعت را به  211ساعت تشكیل مي شود و مشتركان تنها  ۷۶1هزار و  ۸تصریح کرد: سال از 
 .درستي مصرف كنند تا از هرگونه محدوديت در ارائه خدمات به آنها جلوگیري شود

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مشتركان بخش خانگي مي توانند به ويژه در حدفاصل ساعت 
شب، با استفاده درست از وسايل برقي، مصرف برق را  2۳عصر تا  1۸بعد از ظهر و  1۶ صبح تا 11

كه هوا به شدت گرم مي شود،  1۴تا  1۳مديريت كنند، بیان کرد: هنگام ظهر و حدود ساعت هاي 
ناگهان بار سرمايشي اوج مي گیرد كه مشتركان مي توانند به ويژه در اين ساعت ها، تنها كولر 

شن نگه دارند و استفاده از ساير وسايل برقي مانند سشوار، رايانه، جاروبرقي، اتو، خود را رو
هاي شبانه روز كه هوا خنك تر  خوراك پزها، مايكروويو، ساندويچ ساز و توستر را به ساير ساعت

 .است منتقل كنند

سرمايشي وی با بیان اینکه ادامه اين روند مصرف ممكن است باعث شود مردم از خنكاي وسايل 
محروم شوند، اظهار داشت: ساير بخش هاي مصرفي مانند ادارات نیز بايد در اين ساعت ها بهینه 

 .سازي مصرف را در دستور كار خود قرار دهند

============ 

 :معاون جهادکشاورزی آذربایجان غربی خبر داد

 های غيرمجاز حوزه دریاچه اروميه هزارحلقه سهم آذربایجانشرقی ازچاه۱۱
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بهبود معاون آمده است :  49خرداد  2۸به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /هشتروددر تاریخ 
هزار حلقه  ۴1هزارحلقه از بیش از  1۴تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: 

 .چاه غیر مجاز حوزه دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی قرار دارند
به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ایرانی فام پنجشنبه در مراسم تجلیل از تولید کنندگان و بهره برداران 

هزار چاه غیر مجاز در حوزه  ۴1رزی شهرستان هشترود اظهار داشت: بیش از برتر بخش کشاو
هزار حلقه در آذربایجان شرقی است و اقدامات  1۴دریاچه ارومیه وجود دارد که از این تعداد بیش از 

قانونی برای برخورد با متخلفان از سوی سازمان آب منطقه ای صورت می گیرد و با افرادی که 
وی در ادامه بر استفاده بهینه . چاه غیر مجاز خود نکنند، بر خورد قضایی خواهد شد اقدام به پلمپ

بهره برداری از آب به ویژه در حوزه آب های کشاورزی تاکید و تصریح کرد: با تغییر شیوه سنتی 
آبیاری به سیستم های آبیاری تحت فشار و کم فشار، می توان بدون کاستن از میزان تولید 

ف آب کشاورزی را به یک سوم کاهش داد و بر همین اساس انتظار داریم کشاورزان، محصول، مصر
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شوراهای اسالمی روستاها و مسئوالن استان با جدیت این موضوع را در اولویت برنامه کاری خود 
 .قرار دهند

حاصل معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه ارتقاء بهره وری و 
خیزی و حفظ منابع پایه با کشاورزی حفاظتی در نهایت به توسعه پایدار منجر خواهد شد، افزود : با 

وی در .درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود ۷1استفاده از آبیاری بارانی در مزارع به میزان 
و جو از  هزار تن گندم 421ادامه با بیان اینکه در سال زراعی جاری پیش بینی می شود حدود 

هزار تن جو است و  121هزار تن گندم و  ۸11مزارع استان برداشت شود، گفت: این میزان شامل 
میانگین خوب تولید محصوالت در سال زراعی جاری پیش بینی می شود تولید محصول  با توجه به 

 .درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد 1۵گندم و جو هر کدام 

بهای  ی را عامل پرداخت پول محصول گندم کشاورزان ذکر و اظهار کرد:ایرانی فام بانک کشاورز
گندم خریداری شده هیچ ربطی با بدهی کشاورزان به بانک ندارد و کشاورزان بدون دغدغه می 

 .توانند پول محصول خود را از بانک دریافت کنند

 هزار هکتار از اراضی هشترود زیر کشت محصوالت دیم است ۵۹

نگار مهر، اسماعیل کریمی اصل نیز در این مراسم گفت: کل سطح زیر کشت به گزارش خبر
هزار تن  ۷۵هزار هکتار است و پیش بینی می کنیم امسال بیش از  ۸۵محصوالت دیم هشترود 

میلیارد  ۶2وی با بیان اینکه شهرستان هشترود با جذب .گندم از مزارع شهرستان برداشت شود
اسیون استان مقام برتر استانی را در این خصوص کسب کرده است، ریال از محل اعتبارهای مکانیز

دستگاه ادوات کشاورزی و دو دستگاه کمباین خریداری  ۴۸دستگاه تراکتور،  41افزود : با این اعتبار 
 .شده است

دستگاه تراکتور در این شهرستان  2۵1مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت: هم اکنون دو هزار و 
 .درصد آن ها فرسوده و از کارافتاده است ۶1وجود دارد که 

کریمی اصل در پایان گندم، جو، نخود، عدس و علوفه را عمده محصوالت زراعی شهرستان 
هشترود عنوان تصریح کرد: در این میان گندم از مهمترین محصوالت شهرستان بوده و اقتصاد 

وریکه این شهرستان از قدیم به منطقه و درآمد بیشتر مردم به تولید این محصول وابسته است بط
 درصد کشت گندم آن بصورت مکانیزه انجام می شود. 41انبار غله استان شهرت دارد و تقریبا 

 گفتنی است در این آیین از تولیدکنندگان و بهره برداران برتر بخش کشاورزی هشترود تجلیل شد.

=============== 

 چشمه های یيالق خشک شدنددرصد .0درصد عشایر از آب سالم/ .۱ره مندیبه
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آمده است : مدیرکل امور  49خرداد  2۸به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /یاسوج در تاریخ 
بهداشتی را کمتر از  عشایر کهگیلویه وبویراحمد میزان برخورداری عشایر استان از آب سالم و

 .درصد عنوان کرد11
به گزارش خبرنگار مهر، مجید علی پور بعدازظهر پنجشنبه در شورای عشایر استان گفت: کمبود 

 .منابع آبی و بروز خشکسالی زندگی را به کام عشایر استان بویژه در سالجاری تلخ کرده است

 در مناطق عشایری خشک شده اند. درصد چشمه ها و قنات ها۴1وی افزود: هم اکنون بیش از 

رساندیم امسال باید آب  های گذشته تنها آب به خود عشایر می علی پور اظهار داشت: اگر در سال
 .ها را نیز تأمین کنیم مورد نیاز احشام آن

ها نیز باید  های آبرسانی کمی در اختیار داریم که به ناچار سایر دستگاه وی عنوان کرد: دستگاه
 .شوند تا این بحران را پشت سر بگذاریم وارد عرصه

 راس دام عشایر در سال گذشته .۲۹سرقت 
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های عشایر و نبود امنیت در مناطق  مدیرکل امور عشایر کهگیلویه وبویراحمد سرقت احشام و دام
عشایری را از دیگر مشکالت و چالش های اساسی این قشر دانست و گفت: سال گذشته بیش 

 شام در مناطق مختلف عشایری روی داد.فقره سرقت اح ۳۵1از 

وی همچنین ریزگردها را از دیگر مشکالت عشایر دانست و گفت: این پدیده موجب سقط جنین 
 .بسیاری از دام های عشایری شده است

هزار راس دانست و خواستار بازاریابی برای فروش این  ۴۵1علی پور میزان دام مازاد عشایر را 
 ود گوشت از سایر استانها به این استان شد.دامها و جلوگیری از ور

 گوشت مورد نياز استان توسط عشایر تن ..۲۳تامين 

هزار راس اعالم کرد و گفت: جامعه  1۷4علیپور تعداد دام عشایر این استان را حدود یک میلیون و 
راس بز  هزار ۳21هزار راس گوسفند و بره،  4۴عشایری کهگیلویه و بویراحمد ساالنه قابلیت عرضه 

 .راس دام سنگین از جمله گاو و گوساله را به بازار دارد ۶11و بزغاله و دو هزار و 

تن از میزان گوشت قرمز در استان را تامین می  211وی بیان کرد: عشایر بیش از هفت هزار و 
 کند.

علی پور همچنین میزان بهره مندی عشایر این استان از راه مناسب را کمتر از شش درصد 
نست و گفت: به دلیل صعب العبور و برفگیر بودن، امکان تردد در برخی مناطق عشایری حتی با دا

 .گذشت نیمی از سال وجود ندارد

============== 

 بروز تنش شدید آب در کشور؛

 استان به صدا درآمد .۱آبی آژیر بی
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آمده است : یک مقام مسئول در وزارت  49خرداد  2۸به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
نیرو با اعالم اسامی استان های دارای تنش شدید آبی گفت: هیچ یک از استان های کشور 

 .در وضعیت نرمال آبی نیست
استان کشور با تنش آبی مواجه  1۷ینکه به گزارش خبرگزاری مهر، رضا راعی عزآبادی با اعالم ا

استان بوشهر، فارس، گلستان و هرمزگان با کمبود آب دست و پنجه نرم می کنند  ۴هستند و 
  استان شامل ایالم، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، قزوین،  11گفت: 

 .ید آبی مواجه هستندکهگیلویه و بویراحمد با تنش شد کرمانشاه، یزد و   کرمان، 

با توجه به اینکه شاخص دسترسی به  مدیر دفتر مطالعات مدیریت منابع آب ایران اظهارداشت: 
مرطوب تقسیم می شود،   تنش آبی قابل تحمل، نرمال و منابع آب به کمبود آب، تنش شدید آبی، 

  استان ۳1اره به اینکه از راعی با اش .نرمال و مرطوب قرار ندارد  هیچ استانی در وضع قابل تحمل، 
استان کاهش بارش  14استان نسبت به بلندمدت کاهش بارش دارند گفت: نسبت به پارسال  2۳

سیستان و بلوچستان خوزستان و ایالم از سایر استان ها   دارند که وضع استان های هرمزگان، 
یست و به عبارت دیگر وی گفت: کم آبی یعنی مجموعه آبی که داریم به اندازه مصرف ن.بدتر است

برای جمعیت منطقه کافی نیست و تنش آبی شدید یک پله باالتر از کم آبی است که اگر 
 .مشترکان صرفه جویی نکنند با مشکل مواجه می شوند و مصرف بیشتر از ذخایر آبی است

ک این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: در یکماه گذشته به طور متوسط میانگین بارش ی
میلیمتر  2۸۳تاکنون میانگین بارش در کشور به ( 4۳میلیمتر بوده؛ بنابراین از ابتدای سال آبی )مهر 

درصد نسبت به بلندمدت کاهش نشان می  21درصد نسبت به پارسال و  1۴رسیده است که 
 .دهد
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در این   د:روز باقی مانده سال آبی بارش موثری نخواهیم داشت افزو 111راعی با تاکید بر اینکه در 
سد مخزنی  1۵۸درصد ظرفیت  ۴۸شرایط باید مراقب مصرف آب باشیم. بارش کم موجب شده 

 .کشور خالی بماند

درصد نسبت به  ۵درصد و خروجی آبها از این سدها  1۷وی ادامه داد: ورودی آب به این سدها 
سدها ذخیره  میلیارد متر مکعب آب پشت 2۷پارسال کاهش نشان می دهد. در حال حاضر، حدود 

 .درصد کمتر است ۴شده که نشان می دهد روان آب ها نسبت به سال گذشته 

============= 

 هزار چاه غيرمجاز شناسایی شد۱۵ميلياردی آبفار همدان ازمشترکان/ ۲طلب
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مدیرعامل آب و آمده است :  49خرداد  2۸رگزاری دولتی مهر/همدان در تاریخ به گزارش خب
فاضالب روستایی استان همدان از بدهی سه میلیارد تومانی مشترکان این شرکت خبرداد و 

 .هزار چاه مجاز و غیر مجاز در استان همدان وجود دارد 1۸م منابع رسمی گفت: براساس اعال
شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس  به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مومیوند

روستا در استان همدان وجود دارد  ۷1هزار و  1۳41سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 
خانوار جمعیت دارند، افزود: روستاهای استان همدان با جمعیت  21ی روستای آن باال 4۳۴ که 

 و نیم درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند. ۴1هزارنفر  ۷1۶ بیش از 

هزار مشترک در قالب  1۵۵وی با اشاره به اینکه در شرکت آب وفاضالب روستایی استان همدان 
ند، اظهارداشت: میزان بدهی مشترکان روستایی روستا زیر پوشش خدمات این شرکت هست ۷۶۴

 به شرکت آبفار استان همدان سه میلیارد تومان است.

از خدمات شرکت  استان درصد جمعیت روستايی ۸۴این مسئول با بیان بیان اینکه در حال حاضر 
م درصد از روستاهای توسط خود مرد 1۵آبفاراستان همدان استفاده می کنند، یادآورشد: آب شرب 

 تامین می شود.

درصد جمعیت  44مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان همدان در ادامه با بیان اینکه بیش از 
روستایی استان دارای تاسیسات آبرسانی و یک درصد نیز فاقد تاسیسات هستند، ابرازداشت: آب 

 ۴11 حلقه چاه عمیق، نیمه عمیق و دستي و همچنین 411 شرب روستاهای استان ازطریق 
 چشمه و قنات تامین می شود.

مومیوند با اشاره به اینکه نیمی از قنوات و چشمه های استان همدان خشک شده است، 
 از روستاهای استان همدان از طریق سد تامین نمی شود.  یادآورشد: آب شرب هیچ یک

و دو هزارکیلومتر  کیلومتر شبکه انتقال آب روستایی 111وی در ادامه با بیان اینکه بیش از چهار و 
خط انتقال و پمپاژ در استان همدان موجوداست، عنوان کرد: عمر مفید بخشی ازاین شبکه ها به 

 پایان رسیده است.

هزارمترمکعب مخزن در استان همدان جود دارد، گفت:  121وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود 
 یز نیازمند نوسازی هستند.بخشی از این مخازن نیاز به تعمیر و بازسازی و بخشی ن

مجتمع به  ۵۸مومیوند همچنین به مجتمع های آبرسانی استان همدان اشاره کرد وبا بیان اینکه 
درصد جمعیت روستایی استان خدمات رسانی می کند، افزود: مجتمع های آبرسانی سه تا  ۴۶
فر زیر پوشش هزار ن ۳1۳روستا درقالب  ۴۴۳روستا را تحت پوشش می دهند و هم اکنون  ۳2

 خدمات این تعداد مجتمع آبرسانی قراردارند.

مجتمع در حال مطالعه است،  21وی در ادامه با اشاره به به اینکه در حال حاضر طرح بیش از 
مجتمع در اولويت برنامه كاری اين شركت قرار دارند و براساس پیش بینی ها و با  14اظهارداشت: 

 به بهره برداری خواهند رسید. 4۵تا  4۴سال تامین اعتبارات ملی و استانی در 
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میلیارد تومان اعتبار نیازهست، یادآورشد:  ۵۸وی با اشاره به اینکه برای تکمیل این تعداد مجتمع 
 هزارنفر را تامین می کنند. 1۷۴روستای استان در قالب  14۸اين تعداد مجتمع آب 

اکید براینکه متوسط بارندگی ها در مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان با ت
ایران یک سوم دنیاست درحالی که میزان تبخیر سه برابردنیاست، عنوان کرد: وضعیت آب دراستان 

 4۳و کشور بحرانی است به طوری که میزان بارندگی در سالجاری درمقایسه با مدت مشابه سال 
 یزی های دقیقی انجام شود.درصد کاهش داشته و در این زمینه باید برنامه ر ۴1بیش از 

مومیوند با بیان اینکه مقدار آبی که از چاه های مجاز و غیر مجاز استان برداشت می شود بقدری 
است در صورت مساعد بودن بارندگی ها باز با چالش آبی رو به رو خواهیم بود، گفت: براساس 

درصد  42وجود دارد که بیش از هزار چاه مجاز و غیر مجاز در استان همدان  1۸اعالم منابع رسمی 
 در زمینه کشاورزی، پنج درصد شرب و دو درصد هم در زمینه صنعت برداشت می شود.

وی ادامه داد: برق دار کردن چاه های کشاورزی، آبیاری بارانی و آبیاری تحت فشار زمین های 
هش یابد که کشاورزی در صورتی مفید خواهد بود که میزان برداشت از آب های زیر زمینی کا

امیدواریم سیاست گذاران بخش کشاورزی آبیاری تحت فشار را که منجر به کاهش مصرف آب در 
 این حوزه می شود در بین کشاورزان نهادینه کنند و در این زمینه مشوق هایی در نظر بگیرند.

و در مومیوند تاکیدکرد: در صورت رعایت نکردن برداشت آب های زیرزمینی شاهد خشک شدن آنها 
 نهایت بیابانی شدن مناطق خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه نحوه مصرف مردم هنوز تغییرنکرده است و از آب شرب بهداشتی برای 
مصارفی همچون آبیاری باغ و باغچه و غیره استفاده می کنند، گفت: در این زمینه باید فرهنگ 

ستگاه های فرهنگی انجام شود چراکه سازی های الزم از طریق صدا و سیما، مطبوعات و سایرد
آب و نابودی آب های زیر زمینی به هیچ وجه ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد بلکه یک بحث 

 ملی است که همه باید درآن ورود پیدا کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان در ادامه با تاکید براینکه در زمینه آب باید 
پژوهشگران ورود پیدا کنند تا آب جایگاه واقعی خود را پیدا کند، اظهارداشت: پایان  دانشگاهیان و

نامه دانشگاهی در زمینه منابع آبی استان وجود ندارد لذا امیدواریم در این زمینه دانشجویان و 
اساتید دانشگاهها ورود پیدا کنند و مسائل و مشکالت و حقایق آب استان به خصوص آب روستایی 

 بازگو کنند.را 

مومیوند درادامه بابیان اینکه بحث اقتصادی آب مغفول مانده است، عنوان کرد: آب هیچ نقشی در 
اقتصاد خانوارها ندارد بطوریکه روستاییان فقط یک دهم قیمت تمام شده آب را پرداخت می کنند در 

 شهری است.حالیکه به دلیل پراکندگی روستاها تامین آب روستاها بسیار گرانتر از آب 

وی با تاکید براینکه آب یک کاالی اقتصادی است که اکنون به یک بحث امنیتی تبدیل شده است و 
باید قیمت واقعی آن پرداخت شود، ابرازداشت: سیاست کلی وزارت نیرو نیز در بخش آب مدیریت 

 دا کنیم.مصرف است و ما و مردم باید مصرف را متعادل و آب شرب را از آب کشاورزی و صنعتی ج

مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايي استان همدان در بخشی از صحبت هایش به سالمت 
آب شرب روستایی اشاره کرد و گفت: کیفیت و سالمت آب خط قرمز ماست و در تالش هستیم 

 که آب با کیفیت را در اختیار روستاییان قرار دهیم.

آزمايشگاه موجود در شرکت آبفار و همچنین  مومیوند افزود: آب شرب روستايی همواره در هشت
 توسط مراكز بهداشتی و درمانی روستاها تست می شود.

در روستاها با شهر یکی شده است،  وی در ادامه با بیان اینکه سطح بهداشت عمومی 
اظهارداشت: در روستاها به دلیل وسعت ساختمان و حیاط مصرف آب بیشتر از شهرهاست و در 

 حث فرهنگ سازی مشکل داریم.این زمینه درب

مومیوند با اشاره به اینکه مصرف آب در روستاها گاهی دو برابر الگوی مصرف است و بیشتر مواقع 
نیز به دلیل مصرف در موارد غیر بهداشتی است، اظهارداشت: در دنیا الگوی مصرف به طور متوسط 



این میزان در ایران که با بحران کم  لیتر در هر شبانه روز است درحالی که 121تا  ۸1برای یک نفر 
 آبی مواجه است بسیار بیشتر است.

 ۵11تعداد  42وی دیگر مشکل شرکت آبفار را انشعابات غیرمجاز عنوان کرد و با بیان اینکه در سال 
به شش  4۳انشعاب غیر مجاز در روستاهای استان شناسایی شده بود که این میزان در سال 

هزار انشعاب غیر مجاز در روستاها شناسایی و به  21فت، گفت: اکنون هزار انشعاب افزایش یا
 آنها اخطارداده شده که در صورت رعایت نکردن به مراجع قضایی معرفی می شوند.

مومیوند در ادامه به اعتبارات شرکت آب و فاضالب روستایی نیز اشاره کرد و افزود: در سال های 
ضالب روستايي استان همدان قطع شده بود و همین منجر اعتبارات ملی شركت آب و فا 42و  41

 به عدم بازسازی زیر ساخت ها شد.

با توجه به نگاه دولت تدبیر و امید در بخش روستایی و  4۳وی ادامه داد: خوشبختانه درسال 
ويژه برای مجتمع های آب رسانی تصويب شد   مجلس به جامعه روستايی یک رديف اعتباری

 چهار برابر افزایش یافت. 42در مقایسه با سال  4۳ات مصوب سالبطوري كه اعتبار

میلیارد تومان اعالم كرد و  ۳۸شركت آبفار استان را  4۳این مسئول میزان اعتبارات مصوب سال
 میلیارد تومان تخصیص یافت. 1۸درصد معادل  ۵1ابرازداشت: از این میزان اعتبارمصوب حدود 

درصد از  ۸4ایی استان همدان یادآورشد: سال گذشته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روست
 درصد از اعتبارات استانی این شرکت تخصیص یافت. 11اعتبارت ملی و 

میلیارد تومان  1۶1مومیوند اعتبار مورد نیاز برای تكمیل پروژه های آبرسانی به روستاهای استان را 
میلیارد تومان  11، متوسط و بزرگ با پروژه کوچک 114عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شرکت آبفار 

 هزینه در دست اقدام دارد.

وی با بیان اینکه پروژه های شرکت آبفار به صورت تعهدی انجام می شود، افزود: این شرکت 
میلیارد تومان درسطح استان به صورت تعهدی کار انجام داده به طوری که در هفته های  1۵تاکنون 

 یلفان، کرتیل آباد و قره بالغ به بهره برداری رسیده است. گذشته سه پروژه در روستاهای

نیز اشاره کرد و اظهارداشت:با توجه به نگاه ویژه دولت به روستاها و  4۴مومیوند به اعتبارات سال 
حدود دو برابر افزایش  4۴تاکید نمایندگان مجلس میزات اعتبارات مصوب امسال در مقایسه باسال 

 شود بسیاری از مشکالت آب روستایی حل خواهد شد. یافته است که اگر محقق

کیلومتر اصالح، تعریض و  1۵هزارکیلومتر خط انتقال برق،  1۳حلقه چاه جدید، اجرای  ۴۶وی حفر 
هزار متر مکعب مخزن را از جمله اقدامات 2رشته چشمه و قنات و احداث  ۵۶ایجاد شبکه، الیروبی 

 انجام شده درسال جاری عنوان کرد.

 211وند به آبرسانی سیار به روستاها نیز اشاره کرد و ابرازداشت: میزان آبرساني سیار از مومی
روستا که  ۴1كاهش يافت و امسال نیز به حدود  4۳روستا در سال  ۶1به  42روستا درسال 

جمعیتی حدود شش درصد جمعیت روستایی استان را تشکیل می دهند با تانکر آبرسانی شده 
 است.

اولویت هایی را با بخشداری ها و فرمانداری های تعین کردیم و در این  4۴اد: در سال وی ادامه د
 راستا کارفرهنگ سازی درمساجد و مدارس روستایی انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان همچنین از برگزاری کالس های آموزشی 
 آبدار در روستاهای استان با آبفار همکاری دارند. ۳۷1ا برای آبدارها خبرداد و یادآورشد: در این راست

مومیوند درادامه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که سد تالوار چه میزان از آب روستاها را 
روستای استان را زیر  ۵۶تامین خواهد کرد، گفت: سد تالوار با شش میلیون متر مکعب آب حدود 

 پوشش خواهد داشت.



ضالب روستایی نیز اشاره کرد و افزود: پروژه شبکه فاضالب در سه فعالیت جمع وی به بحث فا
آوری، انتقال و تصفیه باید انجام شود که به دلیل پرهزینه بودن آن تاکنون در روستاهای استان آغاز 

 نشده است و مردم از چاه های جذبی استفاده می کنند.

هشت روستای باالی سد اکباتان انجام شده اما تا کنون مومیوند در پایان با بیان اینکه اقداماتی در 
میلیون تومان اعتبار ملی  ۸11هیچ یک از آنها به بهره برداری نرسیده است، اظهارداشت: حدود 

برای فاضالب روستایی به آبفار استان همدان اختصاص داده شد اما فقط یک درصد از روستاهای 
 استان دارای شبکه فاضالب هستند.

======================== 

 : یک مقام مسئول در وزارت نيرو
 است آب از خالی کشور مخزنی سد ۱۹۵ ظرفيت درصد ۱۵

 
 مقام یک آمده است :  49خرداد  2۸ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 از یک هیچ گفت: آبی شدید تنش دارای های استان اسامی اعالم با نیرو وزارت در مسئول
 .نیست آبی نرمال وضعیت در کشور های استان

استان کشور با تنش آبی مواجه هستند  1۷به گزارش ایلنا، رضا راعی عزآبادی با اعالم اینکه 
س، گلستان و هرمزگان با کمبود آب دست و پنجه نرم می کنند گفت: استان بوشهر، فار ۴و 

  استان شامل ایالم، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، قزوین،  11
 .کهگیلویه و بویراحمد با تنش شدید آبی مواجه هستند کرمانشاه، یزد و   کرمان، 

با توجه به اینکه شاخص دسترسی به  هارداشت: مدیر دفتر مطالعات مدیریت منابع آب ایران اظ
مرطوب تقسیم می   تنش آبی قابل تحمل، نرمال و منابع آب به کمبود آب، تنش شدید آبی، 
 .نرمال و مرطوب قرار ندارد  شود، هیچ استانی در وضع قابل تحمل، 

ارند گفت: استان نسبت به بلندمدت کاهش بارش د 2۳  استان ۳1راعی با اشاره به اینکه از 
سیستان و   استان کاهش بارش دارند که وضع استان های هرمزگان،  14نسبت به پارسال 

 .بلوچستان خوزستان و ایالم از سایر استان ها بدتر است

وی گفت: کم آبی یعنی مجموعه آبی که داریم به اندازه مصرف نیست و به عبارت دیگر برای 
یک پله باالتر از کم آبی است که اگر مشترکان  جمعیت منطقه کافی نیست و تنش آبی شدید

 .صرفه جویی نکنند با مشکل مواجه می شوند و مصرف بیشتر از ذخایر آبی است

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: در یکماه گذشته به طور متوسط میانگین بارش 
 2۸۳انگین بارش در کشور به تاکنون می( 4۳یک میلیمتر بوده؛ بنابراین از ابتدای سال آبی )مهر 

درصد نسبت به بلندمدت کاهش  21درصد نسبت به پارسال و  1۴میلیمتر رسیده است که 
 .نشان می دهد

در   روز باقی مانده سال آبی بارش موثری نخواهیم داشت افزود: 111راعی با تاکید بر اینکه در 
سد  1۵۸درصد ظرفیت  ۴۸این شرایط باید مراقب مصرف آب باشیم. بارش کم موجب شده 

 .مخزنی کشور خالی بماند

درصد نسبت به  ۵درصد و خروجی آبها از این سدها  1۷وی ادامه داد: ورودی آب به این سدها 
میلیارد متر مکعب آب پشت سدها  2۷پارسال کاهش نشان می دهد. در حال حاضر، حدود 

 .درصد کمتر است ۴ذخیره شده که نشان می دهد روان آب ها نسبت به سال گذشته 

=============== 

 ميليارد منفی شد ۱۶۲وضعيت ذخایر آب سدها در آستانه تابستان/ موجودی 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/284690-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


http://www.mehrnews.com/news/2778679 

میزان آب ذخیره شده در آمده است :  49خرداد  24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
میلیاردمترمکعب  1.۳پشت سدها تا پایان بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از 

ُپر شده درصد حجم ایجاد شده سدهای کشور از آب  ۵۴کمتر شده و در آستانه تابستان، تنها 
 .است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 
میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مدت  ۶۷1میلیارد و  2۴پایان هفته سوم خردادماه، به 

 .میلیون مترمکعب گزارش شده بود ۴11میلیارد  2۸مشابه سال آبی گذشته 

میلیون  ۳۴1میلیارد و  2۶اکنون   ن گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور همبر پایه ای
درصد کاهش نشان  ۵مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 

درصد در مقایسه با زمان مشابه سال  1۳دهد. حجم آب ورودی به مخازن سدها نیز تاکنون،  می
 .یافته استآبی گذشته کاهش 

میلیون  ۸11میلیارد و  1۸میزان آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاكنون، 
مترمکعب گزارش شده؛ در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی 

میلیون مترمکعب بود. بر این اساس، حجم آب خروجی از  411میلیارد و  14گذشته به میزان 
 .دهد درصد كاهش نشان می ۵.۶های كشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، سد

 ۷11میلیارد و  2۷حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 
 ۴۸.۸میلیون مترمكعب گزارش شده بود. مجموع ظرفیت مخازن سدهای كشور در زمان كنونی 

 .درصد بوده است ۵۴ه که میزان ُپرشدگی سدها میلیارد مترمكعب گزارش شد

=============== 

 مهر گزارش می دهد؛

 آغاز سيل جدید مهاجرت به گلستان/ افزایش بيکاران فارغ التحصيل

http://www.mehrnews.com/news/2782365 

آمده است : مشکالت اقتصادی و  49خرداد ۳1ن در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/گرگا
پدیده های آب و هوایی مانند خشکسالی، باعث شده سیل جدیدی از مهاجرت به شهرهای 

گلستان آغاز شود و این موضوع باعث نگرانی مدیران درباره تبعات فرهنگی و اجتماعی این 
 .مساله شده است

ای است که در بسیاری از کشورهای دنیا به دالیل مختلف به گزارش خبرنگار مهر، مهاجرت پدیده 
از جمله مشکالت اقتصادی و اشتغال، شرایط آب و هوایی و حتی عواملی مانند تحصیل رواج یافته 

 .است

در ایران نیز این پدیده طی یک دهه گذشته رشد چشمگیری یافته و در بسیاری از کالن شهرها 
ه عنوان استانی خوش آب هوا که از نظر اقتصادی هنوز شاهد سیل مهاجرت هستیم. گلستان ب

ظرفیت های الزم را برای توسعه دارد، همواره مورد توجه مهاجران بوده و این موضوع طی سال 
های گذشته به اوج خود رسیده است تا جایی که اکنون گلستان را رنگین کمانی از اقوام و ایران 

 .کوچک می نامند

سال گذشته افزایش چشمگیر داشته و اکثر  11هاجرت به گلستان طی به گفته مسئوالن سیل م
 .شهرهای استان با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند

مساله مهاجرت به گلستان علی رغم ظرفیت هایی که ایجاد کرده با تهدیدهایی نیز همراه بوده 
و مشکالت اشتغال در  که بیشتر در قالب معضالت اجتماعی نمایان شده است. رشد جمعیت بیکار

جوانان، روند رو به رشد حاشیه نشینی و روی آوردن مهاجران به سمت سکونتگاه های غیر 
رسمی و حتی غیر مجاز، افزایش بزهکاری و جرایم، تضاد فرهنگی و تغییر شاخص های اجتماعی 

 .یک منطقه از جمله تاثیرات مهاجرت هستند

http://www.mehrnews.com/news/2778679
http://www.mehrnews.com/news/2778679
http://www.mehrnews.com/news/2782365
http://www.mehrnews.com/news/2782365


د بیشتر رویکرد اشتغال داشته اند و این موضوع پس مهاجرانی که به سمت گلستان سفر می کنن
از خشکسالی های سیستان و بلوچستان افزایش یافت. اما اکنون جنس مهاجرت نیز تغییر یافته 

 .است

مهاجرت از روستا به شهر که عالوه بر معضالت ذکر شده باعث شده تا شغل های روستایی به 
 .تی از نظر اقتصادی نیز به یک منطقه صدمه بزندخصوص کشاورزی هم تحت تاثیر قرار بگیرد و ح

متاسفانه فرزندان کشاورزان دیگر حاضر به ادامه مسیر پدران خود نیستند به همین دلیل یا به 
شهرها کوچ کرده یا با تغییر کاربری زمین های کشاورزی بهره برداری های اقتصادی غیر از تولید و 

 .گاه غیر مجاز دارند

د، بسیاری از مهاجران آینده خود و خانواده خود را در شهرها و روستاهای گلستان با همه این مورا
دنبال می کنند و با حضور در این استان به دنبال فرصت های جدید اقتصادی برای زندگی هستند. 

فرصت هایی که به دست آوردن آن ها با هزینه هایی برای ساکنان بومی استان همراه بوده و 
 .ینه ها بیکاری و افزایش جرایم استکمترین این هز

 آغاز سيل جدید مهاجرت به گلستان

مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان، با بیان این که سیل مهاجرت به شهرها و روستاهای 
برخوردار گلستان از اواخر سال گذشته آغاز شده است، به خبرنگار مهر،گفت: بررسی صورت 

رهای موجود و همچنین تفکیک های غیر مجاز اراضی گرفته از سطح شهرهای استان، آما
 .کشاورزی نشان از مهاجرت جدید به استان گلستان دارد

وی افزود: استان گلستان عالوه بر این که اقلیم مناسبی دارد، مهاجرت های گذشته نیز بستر 
 .ورود مهاجران جدید را فراهم کرده است

مبدا خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و  وی تصریح کرد: بیشتر مهاجران از استان های
بلوچستان و بعضا مهاجران خارجی هستند که به بیشتر آن ها نیز به شهرهای گرگان و گنبد 

 .آمدند

چراغعلی با بیان این که تعداد مهاجران افاغنه غیر مجاز افزایش پیدا کرده است، گفت: اگر مهاجرت 
 .معماری و اجتماعی شهر در پی خواهد داشتمدیریت نشود، خطراتی را برای بافت فرهنگی، 

وی اضافه کرد: ضرورت دارد شوراها، شهرداران و سایر مدیران و مقامات مسئول نسبت به تشکیل 
جلسه و کارگروه های مرتبط اقدام کنند و تدابیر و اندیشه الزم را برای مقابله منطقی و برنامه ریزی 

 .ه باشندشده با پدیده جدید مهاجرت در استان داشت

مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان، با تاکید بر این که آمارهای رسمی نشان می دهد 
است، گفت: تغییرات وضعیت آب و  وضعیت اشتغال گلستان در مقایسه با دیگر استان ها نابسامان

ت به هوا و نبود اشتغال مناسب در استان های مبدا یکی از زمینه های تاثیرگذار در پدیده مهاجر
 .گلستان بوده است و همین موضوع در اشتغال گلستان نیز تاثیر گذاشته است

وی بر لزوم برنامه ریزی مناسب برای مدیریت منطقی این موضوع تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی 
 .شوراها و شهرداری های استان برای جلوگیری از بحران اشتغال شد

شرایطی است که محمد رهبری، مدیریت کارآفرینی و بحرانی شدن وضعیت اشتغال گلستان در 
اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان اعالم کرده است که فارغ التحصیالن از 

این  4۸دانشگاهها، با یک سطح انتظار بی رویه وارد حرفه کسب و کار خواهند شد و تا سال 
 .موضوع به یک بحران تبدیل خواهد شد

خبری خود، دلیل این بحران را فارغ التحصیل شدن دانشجوهای ارشد و دکترا  وی در نشست
مرکز آموزشی در استان وجود دارد و سالی چهار هزار کارشناسی ارشد  ۶4عنوان کرد و افزود: 

نفر فارغ التحصیل مقطع دکترا در رشته  ۵11سالیانه  4۸تا  4۵فارغ التحصیل می شوند و از سال 
 .هیم داشت که زنگ خطری برای استان خواهد بودهای غیرپزشکی خوا



 خدمات ضعيف در شهرهای کوچک و روستا

برخی کارشناسان معتقدند مهاجرت و نبود شرایط مساعد اقتصادی و خدمات دهی مطلوب باعث 
این رو ایجاد اشتغال و تدوین سیاست برای جلوگیری از گسترش  بروز حاشیه نشینی شده از

های غیر رسمی می تواند موفق واقع شود و روند توسعه این مناطق را تا  مهاجران به سکونتگاه
 .جای ممکن کاهش دهد

اقدامی که مدیر کل پدافند غیر عامل استان گلستان بر آن تاکید داشته و به عنوان اصلی ترین 
دالیل مهاجرت از آن نام می برد. قاسم غریب آبادی مهمترین عامل حاشیه نشینی را خدمات 

ب در شهرهای بزرگ دانست و به خبرنگار مهر گفت: حاشیه نشینان اغلب افرادی هستند مناس
که از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برای دریافت خدمات بهتر، مهاجرت 

 .می کنند

وی با بیان این نکته که اختالف خدمات بین روستا و شهر زیاد است، افزود: به طور مثال خدمات 
ام سالمت در روستا با شهر قابل مقایسه نیست؛ در شهرهای بزرگ دسترسی به مراکز نظ

 .درمانی بسیار راحتتر از روستاها و شهرهای کوچکتر است

وی سطح درآمد بسیار پایین در روستا را از دیگر عوامل مهاجرت دانست و تصریح کرد: دولت باید 
 .اییان ارائه دهدخدمات فوق العاده در بحث اشتغال و درآمد روست

این مسئول گلستانی ادامه داد: وقتی شغل مناسب در شهرهای کوچک و روستاها باشد، جوانان 
 .این منطقه احساس نیاز برای مهاجرت به کالن شهرها نخواهند داشت

وی با بیان این نکته که با ورود جوانان به شهرهای بزرگ شغل مناسبی در انتظار آنها نخواهد بود، 
: باید در نقاطی که مهاجرت انجام می شود اشتغال زایی پایدار صورت بگیرد؛ با این اقدام می افزود

 .توان مانع حاشیه نشینی شد

غریب ابادی با اعالم این مطلب که طرح هادی در روستاها به درستی انجام نمی شود، افزود: در 
مات بهتر ناچار به مهاجرت به صورت ارائه امکانات مناسب در روستاها، جوانان برای دریافت خد

 .شهرها نخواهند بود

 ارائه یارانه برای کشاورزان موجب ماندگاری آنها در روستا می شود

مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان ادامه داد: به شهرهای کوچک در چند سال اخیر ناحیه 
ن باعث می شود کشاورز از صنعتی دادند؛ توسعه صنعت در این مناطق و ارائه یارانه برای کشاورزا

 .کار خود دلسرد نشده و در روستا به کار خود ادامه دهد

وی با تاکید بر اینکه یارانه کشاورزی باید به صورت واقعی به کشاورزان ارائه شود، افزود: تقویت 
 .نواحی صنعتی و احیا بنگاه های زودبازده به راحتی می تواند مانع مهاجرت شود

عی به کشاورزان، تقویت نواحی صنعتی و احیا بنگاه های رود بازده به راحتی مانع ارائه یارانه واق
 .مهاجرت خواهد شد

غریب آبادی ادامه داد: نیاز است تا کار تحقیقاتی بر روی مساله حاشیه نشینی انجام شود؛ باید 
آن ابتدا اولویت بندی کنیم یعنی مشخص شود که مهاجرت از کدام قسمت استان است تا در 

 .بخش صنعت تقویت شود

وی گلستان را استانی دارای ظرفیت گردشگری دانست و گفت: با وجود پتانسیل های مختلف 
 .گردشگری در استان، صنعت گردشگری تاکنون در گلستان رونق نیافته است

مدیرکل پدافند غیرعامل استان بابیان این نکته که علی رغم تاکیدات مسئولین استانی به صنعت 
شگری هنوز اقدامی در این زمینه نشده، افزود: رونق گردشگری در روستاها و شهرها، مانعی گرد

 .برای حاشیه نشینی خواهد بود



مهاجرت به شهرهای استان به خصوص مرکز استان، شهرستان گنبد و تعدادی از شهرهای 
دارد، اگر روند  استان به سرعت ادامه دارد. با توجه به چالشی که در اکثر شهرهای استان وجود

مهاجرت مدیریت نشود، هزینه های سنگین و جبران ناپذیری برای معماری، شهرسازی و حتی 
 .موضوعات فرهنگی و تاریخی دربر خواهد داشت

خواهد ساخت تا بخشی از وقت و بودجه های خود را برای  هزینه هایی که برای مدیران را مجبور
ستان عقب بمانند. توسعه ای که در حال حاضر نیز حل مشکالت بگذارند و از مسیر توسعه ا

متناسب با ظرفیت ها نبوده و مقایسه با استان های همجوار و مشابه نشان می دهد از متوسط 
 کشوری نیز عقب هستیم.

================ 

 سد جدید در اوج خشکسالی ۳۱آغاز آبگيری از 
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آمده است :مدیرعامل شرکت منابع آب ایران  49خرداد  ۳1به نوشته روزنامه کاروکارگر در تاریخ 
سد تا اوایل  29سد در کشور در دست ساخت است که از این تعداد،  114گفت: هم اکنون 

 سال آینده آبگیری شده و به بهره برداری می رسد.
در نشستی با مسووالن حوزه آب هرمزگان اظهار داشت: ظرفیت آب   حاج رسولی هامحمد 

میلیون مترمکعب است که به منظور تامین آب شرب در دست  ٦11این سدها دو میلیارد و 
 ساخت هستند.

میلی متر  2٦1سال گذشته میزان بارندگی در کشور از  11مشاور وزیر نیرو با بیان این که در 
متر کاهش یافته است، افزود: میزان بارش ها در کشور نسبت به دوره دراز  میلی 21۳به 

درصد کاهش دارد.وی خاطرنشان کرد: کاهش  19درصد و نسبت به سال گذشته،  21مدت، 
شدید بارندگی ، تغییر اقلیم و تغییر درجه حرارت در سالهای اخیر و تغییر نوع نزوالت از 

 ور است.مهمترین دالیل کاهش منابع آبی کش
 ۸۸میلیارد متر مکعب به  12۳حاج رسولی ها تصریح کرد: منابع آب های زیر زمینی نیز از 

میلیارد متر مکعب کاهش یافته که ساالنه پنج تا شش میلیارد متر مکعب اضافه برداشت می 
 شود که قابل برگشت نیست.

می طلبد که با دقت  مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان این که شرایط کنونی
بیشتری فعالیت شود، یکی از کارهای این وزارتخانه در سالجاری را تعادل بخشی به منابع آب 

 های زیر زمینی اعالم کرد.
وی بیان داشت:در همین راستا در هر استان دو تا سه دشت با کمک کشاورزان و تشکل 

های  بخش منابع آب و سفرههای کشاورزی انتخاب شده و برنامه کاملی در خصوص مدیریت 
 زیر زمینی ساماندهی می شود.

============ 

 فضای سبز تهران؛ زیبایی به بهای نابودی آب
 حامد منصوری 

 کارشناس ارشد آب
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آمده است : تغییر شیوه زندگی و رشد  49خرداد  ۳1به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 
شهرها را  خصوص کالن سابقه جمعیت شهرنشین در کشور، لزوم توسعه شهرها و به بی
ها و...  ها، بزرگراه وجود آورده است. احداث بناهای مسکونی، اداری و تجاری، خیابان به

ایش جمعیت شهرنشین، از ملزومات توسعه شهرهاست، اما گاهی به سبب متناسب با افز
صورت  های الزم، توسعه شهرها به بینی ریزی و پیش رشد سریع جمعیت و نیز عدم برنامه
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شهر بزرگ دنیاست که با وجود اهمیت سیاسی،  2٦ناپایدار خواهد بود. تهران یکی از 
شهرهای دنیا از  کالن ی توسعه نسبت به ها اقتصادی و اجتماعی در کشور، از نظر شاخص

های مهم توسعه شهرهاست.  رتبه پایینی برخوردار است. احداث فضای سبز یکی از مصداق
های حیات شهرها بوده و احداث فضاهای  در دنیای صنعتی و مکانیزه امروزی، درختان شریان

ازهای اولیه و مهم سبز برای سالمت روحی و جسمی جامعه، ضروری است. آبیاری یکی از نی
ها و فضای سبز شهر تهران، متولی آبیاری  در نگهداری فضای سبز است. سازمان بوستان

توجهی از فضای سبز تهران به  حاضر آبیاری بخش قابل فضاهای سبز در این شهر است. درحال
 شود. از آنجایی که بازدهی این روش کمتر از روش سنتی و با کمک نیروی کارگری انجام می

شود. اما مشکل  توجهی از آب مورد استفاده هدر رفته و تلف می درصد است، حجم قابل  ۳1
رسد انتخاب اغلب  نظر می شود. به آبیاری فضای سبز شهر تهران تنها به روش آن محدود نمی

برداری  شده و درحال بهره ها و فضاهای سبز شهر نصب های آبیاری مکانیزه که در پارک سامانه
  ن مطالعه و طراحی انجام شده است.است، بدو

 1٦کیلومتر در ساعت و حداکثر ماهانه آن به  11میانگین ساالنه سرعت باد در تهران نزدیک به 
متر تبخیر  میلی ٦11کردن بیش از دوهزارو  رسد. این عامل با لحاظ کیلومتر در ساعت نیز می

هایی که در سطح شهر و  پاش له آبوسی ساالنه، شرایط را برای آبیاری به روش بارانی، که به
شود که  کند. باوجوداین، اغلب دیده می شود، دشوار می شده است، انجام می  ها نصب پارک

هایی که با ارتفاع نامناسبی نصب  وزد، آبپاش در ساعات گرم نیمروزی یا روزهایی که باد می
دهند. همچنین با  ی را هدر میتوجه ترتیب آب و انرژی قابل این اند، در حال کار بوده و به شده

های هدررفت آب است، حاشیه فضاهای  توجه به اینکه مرز فضای سبز و خیابان، یکی از محل
شود. بنابراین  ها جاری می ها و خیابان سبز خیابانی در مواقع آبیاری خیس بوده و آب در بزرگراه

برای نمونه به بخشی از  در این راستا باید اقداماتی توسط شهرداری تهران انجام شود که
  شود: اهم آن اشاره می

شده در آبیاری فضای سبز، فشار وارد بر منابع آب زیرزمینی را  استفاده از پساب تصفیه -
وسیله شهرداری انجام شده و طرح جامع آب خام  دهد. در این راستا اقداماتی به کاهش می

فضای سبز با آب خام صورت  فضای سبز شهر تهران که براساس آن آبیاری تمامی سطوح
ها و فضای سبز شهر تهران در حال پیگیری و اجراست. اما  خواهد گرفت، در سازمان بوستان

  های تصفیه پساب باید متناسب با نیاز آبی فضای سبز افزایش یابد. ظرفیت سامانه
ریزی  نامهیابد. بنابراین بر دادن گیاهان در اوایل صبح کاهش می مقدار تبخیر سطحی با آب -

ای انجام شود که دفعات و ساعات آبیاری  گونه شهرداری جهت آبیاری فضاهای سبز باید به
ها انجام شود. همچنین آبیاری به روش بارانی در روزهایی  روزانه کاهش یافته و این کار شب

  بهره است. وزد، بسیار کم که باد می
ایی، تبخیر سطحی خاک و در نتیجه استفاده از کودهای آلی و کاهش مصرف کودهای شیمی -

  دهد. مصرف آب را کاهش می
کارگیری گیاهان غیرپوششی و  اعمال الگوی کشت متناسب با آب و هوای تهران و به -

مصرف، در شرایط فعلی بسیار ضروری است. همچنین بهتر است گیاهانی که نیاز آبی  کم
  بیاری را تا حد امکان کاهش داد.مشابه دارند، در کنار هم کشت شوند تا بتوان ساعات آ

هایی که چمن  در الگوی کشت بهتر است از گیاهان پوششی کمتر استفاده شود. در محل -
زنی، تیغه ماشین در حالت ماکزیمم تنظیم شودتا  کشت شده است، بهتر است هنگام چمن

  .ها موجب افزایش تبخیر سطحی و کاهش رطوبت خاک نشود ازحد چمن کردن بیش کوتاه
های اولیه در راستای  سازی پرسنل متصدی آبیاری فضای سبز از بحران آب و ارائه آموزش آگاه -

  کاهش مصرف آب، در شرایط فعلی الزامی است.
بینی فصلی که توسط پژوهشکده  وضعیت منابع آب کشور بحرانی است. آخرین نتایج پیش

ل آبی اخیر آمار بارش در کشور دهد در سا شود، نشان می شناسی در کشور انجام می اقلیم
ریزی و  درصد کاهش یافته است. اما هنوز فرصت برنامه  1۷نسبت به میانگین بلندمدت حدود 

انجام اقدامات الزم در جهت کاهش خسارات ناشی از اتالف آب هست. شهرداری تهران نیز 
الف منابع آب، جلوگیری باره اقدام کرده و تا حد ممکن از ات ها، باید دراین مانند سایر دستگاه

  کند.



============ 

 دشت ..۲ها شور شد/ افت شدید ذخایر آب در  درصد آب رودخانه ۳۹
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وزیر نیرو با اعالم  آمده است : قائم مقام 49خرداد ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
دشت کشور با  ۳11درصد از منابع آب رودخانه ها شور شده است گفت: بیش از  2۵اینکه 

 .بحران آب مواجه شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی با تاکید بر اینکه ایران دارای شرایط آب و هوایی خشک 

ندگی جمعیت کشور نیازمند است گفت: بارندگی در نقاط مختلف ایران متفاوت است و پراک
اقدامات سازه ای بوده تا آب را در مناطقی که مقداری بیشتر است، حفاظت و در دیگر نقاط به 

 .کارگیری کنیم

سال گذشته ادامه داد:  ۴1قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به کاهش شدید میانگین بارندگی طی 
حد نیاز از آب استفاده شده است. وی استفاده از منابع آب کشور مطلوب نبوده چون بیش از 

برداشت های نامناسب از ظرفیت های آبی را مورد توجه قرار داد و افزود: این موضوع آسیب های 
 .مختلفی را در طبیعت به بار می آورد و اینگونه طبیعت توسط طوفان ریزگرد و نمک انتقام می گیرد

ور با بحران آب مواجه هستند اظهارداشت: دشت کش ۶14درصد از  ۵1محمودی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر، منابع آبی دشت ها تحلیل رفته و به مناطق ممنوعه بحرانی تبدیل شده است. وی 
با بیان اینکه نگران سرمایه گذاری های گذشته در برخی از نقاط کشور هستیم گفت: آبی که در 

مدت کوتاهی توسط دستگاه های طول سال ها در سفره های زیرزمینی جمع آوری شده ظرف 
 .جدید به راحتی از زمین بیرون کشیده می شود

درصد منابع آب رودخانه ها شور شده است تصریح کرد: این امر به علت  2۵وی با اشاره به اینکه 
فاضالب هایی است که وارد رودخانه ها می شود. این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه هم 

صد روستاهای کشور آب لوله کشی دارند اظهارداشت: تا پایان برنامه ششم تمام در ۷۴اکنون 
میلیون دالر با عنایت  ۵11روستاهای کشور مشمول آب لوله کشی خواهند شد که در این زمینه 
 .مقام معظم رهبری برای کمک به آبرسانی روستاها اختصاص داده شد

============= 

 اروميه دریاچه شدن خشک اصلی عامل غيرمجاز های چاه حفر و سدها تاسيس
 
حمید  : است آمده 49  خرداد۳1 تاریخ در ایلنا – ایران کار دولتی خبرگزاری گزارش به

سازمان حفاظت محیط زیست گفـت: برای گشتاسب، مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق 
جلوگیری از استفاده بی رویه از آب و بهبود شرایط دریاچه ارومیه، باید رویکرد مدیریت ریسک را 

مکاتبات و  1۳۷۸جایگزین مدیریت بحران کرد. سازمان حفاظت محیط زیست از اوایل سال 
زوم بازنگری در رویکردهای هشدارهای الزم درخصوص روند نزولی سطح آب دریاچه ارومیه و ل

کرده که سوابق  توسعه منطقه را به مراجع مختلف دولت و مجلس شورای اسالمی اعالم 
 مربوط به آن در آرشیو سازمان موجود می باشد.

مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم تغییر 
گفت: طرح حفاظت و ا حیاء  یستی همچون تاالب ها، الگوی مدیریت سنتی مناطق حساس ز

از سال   UNDP تاالب های کشور با تمرکز بر سه تاالب ارومیه، پریشان و شادگان با مشارکت
 آغاز شده است. 1۳۸۳

قانون برنامه چهارم  ١۷ماده « الف»وی اظهار کرد: پیگیری های الزم برای تصویب بند 
در زیست بوم های حساس با تأکید بر دریاچه ارومیه درخصوص اجرای مدیریت زیست بومی 

 .نیز انجام شده است
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گشتاسب در ادامه گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با آسیب شناسی که از دو دهه 
پیش درخصوص شرایط دریاچه ارومیه انجام داده است، به این نتیجه رسیده که استفاده بی 

نقش   س سدها و حفر چاه های غیرمجاز،رویه از آب به دنبال گسترش کشاورزی، تاسی
 .اساسی در ایجاد این وضعیت بحرانی داشته است

به گفته وی، حل این مشکل نیازمند توجه به رویکردهای مدیریت زیست بومی با دو هدف 
مسائل   مشارکت دادن تمامی ذینفع های دولتی و غیردولتی دریاچه ارومیه و ارزیابی مسائل

 .است  ح حوضه آبریزدریاچه ارومیه در سط

گشتاسب با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت 
مناطق ویژه و حساس زیستی همچون دریاچه ارومیه و همچنین، جایگزین کردن رویکرد 

مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران، اقدام به ایجاد مرکز هماهنگی، پایش و آینده پژوهی 
تمامی فعالیت های تحقیقاتی، پایش و ارزیابی  بدون تردید،  ومیه کرده است، افزود: دریاچه ار

این مرکز انجام می شود با مشارکت تمامی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی منطقه  که توسط 
 .خواهد بود

======================= 

 سازی نگاهی به خسارات سد
 سغيد خضر 
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گیري اجتماعات بشر،  آمده است : از زمان شکل 49خرداد  ۳1به نوشه روزنامه شرق در تاریخ 
توانند امنیت جامعه  هایی که مي اي ساده بر عموم جوامع حاکم بوده است: افراد و گروه قاعده

تر؛ آنها  هاي اقتصادي خواهند بود. به زبان ساده را تأمین کنند يا به خطر بیندازند، صاحب رانت
کنند تا  ای مدیریت می گونه کنند و فضا را به در برابر تأمین امنیت از قدرت خود استفاده مي

 ست آورند.د بتوانند حداکثر سود ممکن را از بازارهاي سیاسي و اقتصادي به
در برخی جوامع بعضی نهادهاي سیاسي غیرفراگیر براي بقای خود نیازمند خلق، تقويت و 

افزايي وجود  گسترش نهادهاي اقتصادي غیرفراگیراند، میان اين دو دسته از نهادها ارتباط هم
انجامند. در اين شرايط، مشخص است مخالفت با نهادهاي  دارد و مرتبا به تقويت يکديگر می

بیني نیست، بلکه  انجامد، از سر جهل يا کوته قتصادي که به رشد و توسعه اقتصادي ميا
تخريب »منطقي کامال منسجم دارد. ريشه مخالفت با نهادهاي اقتصادي فراگیر غالبا ترس از 

است. با وجود نهادهاي سیاسي غیرفراگیر، امکان حصول رشد محدود توسط نظام « خالق
شود. اما  وري ممکن مي ها و افزايش بهره هاي کالن بر زيرساخت گذاري ريزي با سرمايه برنامه

اين رشد محدود، مقطعي و غیرپايدار است و در بسیاري از موارد به تشديد شکاف میان آن 
مدت نیازمند  افراد و جریانات، با ديگر افراد جامعه انجامیده است. ضمن اينکه همین رشد کوتاه

ريزي  در نظام برنامه« توزيع»در مقابل « رشد»و انتخاب استراتژيک اي از تمرکز سیاسي  درجه
شده توسط قواعد و  توان نتیجه گرفت ساختار، سازوکار و چارچوب طراحي رو مي است. از اين

طور خاص در بازار عوامل تولید به نفع برخی  قوانین نوشته و نانوشته در بازارهاي متفاوت به
، انتخاب «توزيع»در مقابل « رشد»شود. انتخاب استراتژيک  و ميها تنظیم شده  افراد و گروه

 سال گذشته در ايران بوده است. 91غالب ساختار مدیریت در طول 
کند و آن توجه  هاي مختلف از ساختاری يکسان پیروي مي نحوه رسیدن به اين هدف در دولت

تصاد متعارف دو بال الزم وري بوده است که از ديد اق ويژه به تشکیل سرمايه و افزايش بهره
برابر رشد  ١/9وري جهان حدود  براي حصول رشد اقتصادي هستند. طبق گزارشات، رشد بهره

کشور  199وري بازار کار از میان  وري در ايران است. همچنین در شاخص بهره بهره
وري  رهقرار گرفته است. اين آمار و اطالعات، وضعیت بغرنج به 192شده، ايران در رتبه  بررسي

هاي  گذاري ها و سیاست حل هاي توسعه، راه دهند. در برنامه خوبي نشان مي در ايران را به
ترين تصمیم ساختار  ترين و جدي  متفاوتي براي حل اين مسئله در نظر گرفته شد؛ اما مهم
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سازي دولت،  سازي را رقم زد تا با کوچک هاي خصوصي مدیریت براي حل اين موضوع، سیاست
پذيري  ها، افزايش کارايي، افزايش انعطاف هاي جاري شرکت رقابت و کاهش هزينهگسترش 

گیري براي  وري آماده کنند. تاريخچه تصمیم نحوي شرايط را براي افزايش بهره سازماني و... به
با  1۳۸9گردد و در اول خردادماه  برمي1۳91سازي در ايران به  هاي خصوصي اجراي سیاست

گیرد اما با گذشت بیش  قانون اساسي دوباره اوج مي 99ر مورد اصل هاي ابالغي د سیاست
قانون اساسي،  99هاي ابالغي در مورد اصل  از پنج دهه از تصمیم اولیه و يک دهه از سیاست

گونه  گذاري از زبان عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي وقت اين نتیجه عملکردي اين سیاست
ها سهم  سازي درصد از خصوصي ۳١دهد  ايران نشان ميسازي در  روند خصوصي»بوده است: 

درصد براي سهام عدالت و  ۳۸/14درصد به دولت بازگشته و 2٦بخش عمومي غیردولتي بوده، 
توان تشخیص داد عمومي يا دولتي هستند که جزء  درصد سهم نهادهايي است که نمي1۳

ي واقعي صورت گرفته ساز درصد خصوصي 4/9بخش خاکستري اقتصاد بوده و در اين میان 
 «.است

توان نتیجه گرفت که مقاومتي دروني در نهادهاي سیاسي  ها، مي با توجه به ترکیب واگذاري
حل اتخاذشده  ترين راه براي عدم واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي واقعي وجود دارد که مهم

اي  ست و با چرخهبست رسانده ا وري را به بن براي افزايش رشد اقتصادي از طريق بهبود بهره
عنوان بخش خصوصي، در  ها به ها براي کسب اين دارايي از فساد اداري اقتصادي و رقابت گروه

هاي  هاي نظارتي به مدد واگذاري خواري و کاهش قدرت نظارت دستگاه نتیجه افزايش رانت
ر هاي اضافي و سنگین اجتماعي اقتصادي بر ساختا دولتي، هزينه هاي شبه گسترده به بخش

 مدیریت تحمیل کرده است.
هاي  با اين توضیح، دولت يازدهم براي رسیدن به رشد اقتصادي با موردتوجه قراردادن سیاست

وري، تالش خواهد کرد با تمرکز بر تشکیل سرمايه و ايجاد زمینه براي  الزم براي افزايش بهره
ي، به رشد اقتصادي دست گذار بیشتر آن و در نتیجه افزايش انگیزه براي سرمايه انباشت هرچه

هاي  گذاري نويسي و سیاست داري بر نظام برنامه يابد. با توجه به تسلط الگوي رشد سرمايه
دار از طريق توسعه بخش  کلي، تالش بر تزريق سهم بیشتري از درآمد ملي به طبقه سرمايه

ادي، اساس داري و سعي در دستیابي به رشد اقتصادي و از اين منظر به توسعه اقتص سرمايه
داري؛ عدم  هاي کشور بوده است. اقدامات دولت براي گسترش بخش سرمايه گذاري سیاست

سازي نیروي کار، جلوگیري از تشکیل و  ن رشد متناسب دستمزدها با نرخ تورم و در نتیجه ارزا
هاي کارگري، عدم تثبیت قیمت محصوالت صنعتي، حمايت از بخش  ها و اتحاديه تقويت تشکل

ها بوده است که براي تأمین  داري داخلي در مقابل رقابت خارجي و از اين دست گزاره سرمايه
و در « دار بر منابع کمیاب افزايش میزان سودآوري و تقويت کنترل طبقه سرمايه»هدف اصلي: 

 ها قرار گرفته است. ، همواره موردتوجه دولت«افزايش میزان انباشت مولد»نتیجه 
وکار  بیشتر سرمايه، دولت يازدهم براي حمايت از صاحبان کسب رچهدر تالش براي انباشت ه

هاي کلیدي  درصدد رفع موانع بالفعل يا بالقوه چرخه سرمايه در کشور است. يکي از گلوگاه
زيست براي  هاي محیط طورکلي ظرفیت دهنده آن و به چرخه سرمايه، طبیعت و عناصر شکل

ر ارزان از مواد خام است. در ادامه، نمايي کلي از المقدو کردن موجودي باثبات و حتي فراهم
کنیم: ايران  زيست ايران را در سه دسته خاک، آب و هوا ترسیم مي هاي مرتبط با محیط بحران

با ساالنه پنج میلیارد تن فرسايش خاک، باالترين نرخ فرسايش خاک را در دنیا دارد. مساحت 
کاهش  1۳41میلیون هکتار در سال  ۸٦به 1۳۸1 میلیون هکتار در سال 41مراتع در ايران از 

 يافته است.
تراکم  نفع مراتع کم به موازات چنین کاهش شديدي در مساحت مراتع، ترکیب مراتع متراکم به

سال گذشته به نصف رسیده  ۳1هاي ايران در  شدت تغییر کرده است. مساحت جنگل نیز به
زايي از منظر تأثیر  دنیاست و در بیابان است. ايران از نظر تخريب جنگل جزء شش کشور اول

 عامل انساني رتبه اول را دارد.
هاي ايران را ساالنه بیش از  بانک جهاني در گزارشي، میزان خسارت ناشي از نابودي جنگل

هاي ايران در آتش  درصد از جنگل 1١/1هفت میلیارد دالر اعالم کرده است. همچنین هر سال 
خواري که عمدتا در  اي به نام زمین توان به پديده ها مي خريب جنگلسوزد. از عوامل ديگر ت مي

افتد، اشاره کرد. بنابر گزارشي، اين پديده  قالب فروش قانوني طبیعت توسط دولت اتفاق مي
 هاي شمال را نابود کرده است. درصد از جنگل 2۳



شود. از  ياد مي 21 زايي قرن ترين رخداد بیابان عنوان بزرگ شدن درياچه ارومیه، به از خشک
هاي  درصد تاالب ۸1برند که  سر مي تاالب در شرايط بحراني به ۸11میان هزار تاالب ايران، 

رفتن هستند. در  شدن و ازبین اند يا در حال خشک گیرند که يا خشک شده کشور را دربر مي
هاي  درصد آب 4۷برداري از  هاي سطحي، طبق آخرين اظهارنظرها ايران با بهره مورد وضعیت آب

هاي خود را خشک کرده است و ديگر آبي در طبیعت باقي  سطحي خود، عمال همه رودخانه
درصد است که بیش  ۷9اش  نمانده است. در حالي میزان برداشت ايران از منابع آب زيرزمیني

 شود. درصد برداشت از منابع زيرزمیني در شاخص فاجعه تعريف مي ١1از 
هاي کشور رقم زده  ، پديده فرونشست زمین را در بسیاري از استاننتیجه اين میزان برداشت
کند که باالترين نرخ  متر در سال فرونشست مي سانتي ۳١است. زمین دشت تهران 

برابر حد بحراني استانداردهاي  41فرونشست در دنیاست. اين میزان از فرونشست زمین 
ترين اولويت براي مديريت  جدي ترين و سال اخیر، سدسازي مهم 91جهاني است. در طول 

درصد کل ظرفیت سدهاي موجود بدون آب  ١1که حدود  منابع آبي تعريف شده است، درحالي
گونه ترسیم  هاي عظیم را اين مانده است، کارشناسان محیط زيست نتايج ساخت اين سازه

الدستي با زايي در کشور، تهديد جدي اکوسیستم حوضه با ترين عامل بیابان اند؛ بزرگ کرده
بردن و تخريب حداقل پنج هزار هکتار از اراضي  شمار براي احداث سد، زيرآب قطع درختان بي

دستي  باالدستي در ساخت هر سد در نتیجه فرسايش شديد خاک و در حوضه پايین
هاي زيرزمیني، شورشدن منابع آب   ها، فرونشست زمین و آب شدن رودها و قنات خشک

شدن  هاي کشاورزي به بیابان، خالي تأسیسات زيربنايي، تبديل زمین مانده، خسارت به باقي
 مناطق روستايي و مهاجرت به شهرهاي بزرگ.

نمايد  قدر عظیم مي هاي بدون الگو و پشتوانه فکري آن هاي ناشي از سدسازي میزان خسارت
رار زماني ها افراط صورت گرفته است؛ اهمیت اين اق صراحت گفته در سدسازي که وزير نیرو به
عنوان نماد  ها سدسازي در ايران به سال اخیر از سوي دولت ۳٦شود که در طول  بهتر درک مي

زني و افتتاح سدهاي بیشتر از سوي  شد و سبقت در کلنگ توسعه و پیشرفت دانسته مي
شود. در  دولتمردان، رقابتي براي داشتن سهم بیشتر در توسعه و پیشرفت کشور تلقي مي

هزار  2٦1هزار چاه در مدت سه سال افزون بر  11۳هاي غیرمجاز از  تعداد چاه، 1۳۸4سال 
 شود. هزار حلقه چاه غیرمجاز نیز برآورد مي 911حلقه چاه رسیده است که البته اين آمار تا 

توانیم در اين فراز  ها مي هاي زيرزمیني را در اين سال سیاست دولت وقت در مورد مديريت آب 
اصال ممنوع و غیرممنوع يعني چه؛ »خوبي دريابیم:  جمهور دولت دهم به از سخنراني رئیس
محیطي با شدت و ضعف  اين نوع نگاه به مسائل زيست«. خواهد چاه بزند هرکس، هرجا مي

گفتن است؛ معاون  ها مسلط بوده است. درباره آلودگي هوا هم اين نکات قابل در همه دولت
شهرها به تعداد انگشتان دست  هواي پاک در کالن روزهاي»جمهور اعالم کرد:  اول رئیس

ترين  ايران در میان آلوده»نقل از سازمان بهداشت جهاني  ؛ همچنین به«رسیده است
در مورد «. کشورهاي جهان از نظر آلودگي هوا جايگاه سوم را به خود اختصاص داده است

اليندگي را وسايل نقلیه درصد آ ۷1شهرها، حدودا  آلودگي گازهاي حاصل از سوختن در کالن
 ها باقي سهم آلودگي هوا را دارند. ها و ساختمان کنند. صنايع ثابت، کارخانه تولید مي

براساس برآورد بانک جهاني، آمار خسارت آلودگي هوا در ايران هشت میلیارد دالر در سال 
 است.

وسط کارخانجات کیفیت ت ها، علت اصلي آلودگي هوا در ايران، تولید بنزين بي طبق گزارش
مانده است،  هاي پايین و تکنولوژي عقب پتروشیمي داخلي و تولید خودرو با استاندارد

اي، که به گراني نسبي خودرو در ايران انجامیده و تردد خودروهاي فرسوده  هاي تعرفه حمايت
موما نتیجه آنکه دولتی که ع  را تشديد کرده است، از ديگر عوامل آلودگي هوا در ايران است.

کند، در مورد ايران، نفت و مواد معدني و تبديالت بسیار  فروشي درآمد کسب مي از طريق خام
کشند. با کاهش قیمت  ترين سهم کل درآمد کشور را به دوش مي از اين مواد، بزرگ  اولیه

کند تغییرات  نفت، دولت براي حفظ میزاني باثبات از درآمد، با فشار به بخش معدن تالش مي
د نفت را جبران کند. با درنظرگرفتن اين موضوع که صنعت نفت و صنعت معدن در ايران از درآم

هاي دولت و حتي فراتر از آن،  کنندگان محیط زيست هستند، سیاست ترين تخريب بزرگ
شود.  ازبیش محیط زيست می هاي دولت برای گسترش اين صنايع، باعث تخريب بیش  مشوق

هاي  هايي در بخش دهاي سیاسي غیرفراگیر، به بحرانعدم توسعه سیاسي و حفظ نها



کنیم؛ و تعداد  زيست را بررسي می مختلف دامن زده است که از اين موارد بحران محیط
هاي  هاي ناشي از آلودگي هوا و ديگر آلودگي ای افراد گرفتار بیماري مالحظه قابل

کرده است. سؤال بنیادين زيستي، بحران محیط زيست را به فاجعه محیط زيست تبديل  محیط
هاي مناسب پیشگیري را در دستور کار  طرح اين است که چرا ساختار مدیریت، سیاست قابل

دهد؟ آيا اين موضوع تعمدي است يا از روي غفلت؟ پاسخ اين نوشتار در هدف متصور  قرار نمي
اي شود و آن حداکثرکردن سود ممکن برخی از بازاره براي ساختار مدیریت خالصه مي

رفت  سیاسي و اقتصادي و تولید و توزيع رانت است. در اين چارچوب و در اين مقال، براي برون
پايدار از بحران محیط زيست، توسعه سیاسي و تالش در جهت فراگیري نهادهاي سیاسي را 

بايد مقدم دانست. قدم اول براي حرکت در این مسیر، آزادي بیان و رسانه است. شواهد 
دهد معموال براي اينکه کشوري به سوي نهادهاي فراگیرتر گام بردارد، به  ميتاريخي نشان 

خصوص ترکیبي از يک بزنگاه حساس تاريخي همراه با  کنش متقابل میان عوامل گوناگون به
 ائتالفي گسترده از آنان که براي اصالح در تکاپو هستند، يا وجود نهادهاي مساعد نیاز دارد.

============= 

 خبری روزشمار
  ۱۲۵0تير ماه  در بآران حبی و بآکم آبی و بی  

 در ایران
 

 در گفتگو با مهر مطرح شد؛

 استان سمنان روی خط قرمز کم آبی/ شبکه انتقال آب تشنه اعتبارات است

 گفتگو از اعظم ساالر

3http://www.mehrnews.com/news/278443 

آمده است : استان سمنان با  49تیر  1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/سمنان در تاریخ 
معضل شدید کمبود آب مواجه شده است به طوری که به گفته مدیرعامل شرکت آب و 

متر  2۸1متر بود، امروز به  1۵1فاضالب شهری استان عمق چاه ها آب که به طور متوسط 
 .رسیده است

ر مهر، تعریف خشکسالی در جوامع مختلف متفاوت است، میانگین بارندگی به گزارش خبرنگا
میلیمتر می رسد و در  2۵1 میلیمتر در سال است و در کشور ما این رقم به متوسط ۷۵1جهانی 

 میلیمتر است. 1۵1استان سمنان نیز 

کمتر از  سال است که میزان بارش در سال به کمتر از متوسط و 1۵یا 1۴در کشور ایران بیش از 
شرایط خشکسالی قرار داده و با  میانگین دراز مدت رسیده است که این موضوع کشور ما را در 

اطالعات جمع آوری شده به نظر می رسد که این پدیده با توجه به موضوع گرم شدن هوا و تغییری 
 .که در اقلیم به وجود آمده ادامه دار باشد

آب مواجه شده است به صورتی که در منطقه دره تپال استان سمنان در این بین با بحران جدی 
متر حفاری انجام شده ولی به آب نرسیده است یا چشمه روزیه  2۸1شاهرود برای رسیدن به آب 

لیتر در ثانیه کاهش داشته  ۳۵1لیتر دبی آب در ثانیه به  ۶۵1که برای سمنان تامین آب می کند از 
 .است

ر گفتگویی با محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضالب این موضوع ما را بر آن داشت تا د
شهری استان سمنان، وضعیت امروز استان در تامین آب و خشکسالی را مورد بررسی قرار دهیم 

 که به شرح زیر است:

 *وضعيت شبکه آبرسانی و انشعابات آب شرب استان سمنان را تشریح کنيد؟
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 22۸شهر آن 14هزار نفر براورد شده که در  ۶۳1دودجمعیت استان سمنان بر اساس آخرین آمار ح 
کیلومتر خطوط انتقال آب وجود دارد که  ۵11هزار انشعابات آب شرب واگذار شده است. در استان 

 میلیمتر باالتر است. ۶۳کیلومتر آن از ۳11 قطر حدود دو هزار و

هزار  ۴2و تعداد  طرح های فاضالب نیز در شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان و مهدیشهر اجرا
کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب به بهره ۴2۷ فقره انشعاب فاضالب واگذار شده است؛ تاکنون

هزار انشعابات آب،  22۸نیز در مدار و برای  هزار متر مکعب حجم مخازن1۸1برداری رسیده و 
 ساخته و در حال بهره برداری است.

 ۸۸عب تولید آب در استان داریم که از این مقدار میلیون مترمک ۵۴به طور متوسط در هرسال حدود 
حلقه چاه آب شرب در مدار بهره برداری 121 درصد آن از منابع آب زیر زمینی تامین می شود، تعداد

نیز از منابعی چون چشمه، قنات و منابع آب سطحی و  درصد آب شرب شهری12است و میزان 
 .رد شبکه توزیع آب شرب می شوندوا  رودخانه ها تامین می شود که بعد از تصفیه

از نظر جمعیت و اشتراک نسبت به کشور، یک درصد انشعابات را دارد و سرانه  استان سمنان
 لیتر است. 211مصرف هر نفر نیز در استان طی هر شبانه روز قریب به 

بته هستیم، ال شرکت آب و فاضالب در کشور دارای رتبه متوسط ۳۵از نظر سرانه مصرف آب نیز از 
 .داشتن هوای گرم و خشک هم موجب افزایش مصرف باال می شود

درصد است که متوسط قیمت ۷۶درصد و در استان سمنان نیز ۷۷مصرف آب خانگی در کشور 
ریال بوده در صورتی که میانگین کشوری  ۶۳4فروش رفته یک متر مکعب آب در استان دو هزار و 

هزار ریال برای آب  ۵1۵هر سال هر مشترک  ریال است؛ به طور متوسط طی 1۳4سه هزار و 
 هزار ریال برای هر خانوار است. 42۳میانگین کشوری   پرداخت دارد در حالی که

آبهای موجود در استان سمنان برای شرب مورد استفاده قرار می  کمتر از شش درصد میزان کل
ای هر نفر در شبانه روز لیتر به از 1۶۴گیرد و سرانه مصرف آب خانگی در استان به طور متوسط 

 است که خوشبختانه مصرف مناسبی داریم.

 های پياپی چه اثرات منفی را در استان سمنان به همراه داشته است؟ *خشکسالی

متر بوده اما امروز در منطقه 1۸1تا  1۵1عمق حفاری چاه ها به طور متوسط در استان سمنان بین 
ر چاه انجام شده و به آب نرسیده یا چشمه روزیه د متر حفاری 2۸1دره تپال شهرستان شاهرود 

و  لیتر در ثانیه کاهش دبی آب داشته است ۳۵1لیتر به  ۶۵1که برای سمنان آب تامین می کند از 
 .این موضوع یکی از اثرات خشکسالی است

کف  در این شرکت اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برنامه ریزی شده است، که
قنوات،   ه جایی، اصالح تجهیزات، اسید شویی جداره چاه ها، الیروبی چشمه ها وشکنی، جاب

اصالح شبکه ها و انشعابات برای کاهش هدر روی آب در شبکه ها، فرهنگ سازی و اطالع 
رسانی به مشترکان برای استفاده بهینه و مناسب، جدا سازی آب برای استفاده فضای سبز از 

ان پر مصرف و تقاضای تعدیل مصارف به خصوص در پیک مصرف که شرب شهری، اخطار به مشترک
خرداد شروع شده، پخش تیزرها و اطالع رسانی از سوی ائمه جماعات در مساجد، انتشار 1۵از 

 .بروشور و بولتن خبری و اطالع رسانی از جمله اقدامات کوتاه مدت است

در برنامه شرکت آب منطقه ای استان  انتقال آب از مناطق دور دست نیز از دیگر اقداماتی است که
سمنان است و در این بین از منابع سدها هم استفاده می کنیم که پس از تصفیه وارد شبکه آب 
شهری می شوند. انتقال آب به شهر شاهرود، در حال پیگیری است البته بهره برداری از سامانه 

رخی از شهرها مانند سرخه نیز در های نوین تامین آب از جمله، سیستم های آب شیرین کن در ب
 دستور کار شرکت است.

موضوع انتقال آب از سایر حوزه ها هم از برنامه های دراز مدت است که باید در این مورد مطالعات 
 .کامل و کارشناسی در سه بخش زیست محیط، هزینه ای و فنی صورت پذیرد



کیلومتر  ۷11 کیلومتر است که حدود ۳11آب شرب حدود دو هزار و   در استان سمنان شبکه توزیع
را شامل می شود باید اصالح شوند که برای این امر به اعتباری  درصد از شبکه ۳1آن که حدود 

 میلیارد تومان نیاز است اما اعتبار ساالنه برای این بخش بسیار کم است. ۷1بالغ بر 

پایین  سبت به متوسط کشوریدرصد بود که این رقم ن2۳هدر رفت آب در پایان سال گذشته حدود 
تر است اما می توانیم با اصالح شبکه ها و نوسازی انشعابات قدیمی این میزان هدر روی را نیز 

 کمتر کنیم.

*در خصوص جدا سازی آب های مصرفی شرب از فضای سبز چه اقداماتی صورت 
 پذیرفته است؟

که این شوراها در خصوص  ضمن قدردانی از شورای های اسالمی شهر های استان باید بگویم
تصویب تبصره سه و جداسازی آب فضای سبز از شرب تعامل بسیار خوبی با این شرکت دارند، اما 
باید توجه داشت که استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب شهری می تواند در تامین آب مصرفی 

 برای فضای سبز کمک کننده باشد.

وشش خدمات جمع آوری، دفع، تصفیه و ... سمنان تحت پ درصد جمعیت شهری استان 21
درصد مشترکان تحت پوشش این شبکه ها هستند که  ۴1فاضالب شهری هستند اما در کشور 

باید این عقب ماندگی را با پیگیری و جذب سرمایه گذاران و عالقمندان سرمایه گذاری در این طرح 
الب تصفیه شده می تواند برای ها سه تا چهار سال آتی جبران کنیم و در این بین پساب فاض

 .جایگزینی آب مصرفی صنعت و یا فضای سبز و ... استفاده شود

می توان برای صنعت و مجتمع های کشت و صنعتی پس از اخذ مصوبات الزم از شرکت  
مهندسی آب و فاضالب کشور و همچنین تخصیص پساب فاضالب از وزارت نیرو با سرمایه گذاران 

م، مدل های مالی برای این موضوع درشهر های سمنان و دامغان توسط مشارکت داشته باشی
 مشاور تهیه و به زودی فراخوان جذب سرمایه گذار برای این شهرها داده می شود.

 *برنامه های سالجاری شرکت آب و فاضالب استان سمنان در سالجاری چيست؟

اضالب موضوع جذب سرمایه گذار برنامه های امسال عالوه برجذب سرمایه گذار برای طرح های ف 
برای تولید برق از سیستم فشار شکن های خط انتقال چشمه روزیه به سمنان است که مقدمات 

فنی و برآورد مالی توسط مشاور انجام شده و در آینده نزدیک فراخوان جذب سرمایه گذار در این 
 خصوص صورت می پذیرد.

چاه، تکمیل هفت هزار متر مکعب مخازن و  حفر، کف شکنی، جابه جایی و تجهیز شش حلقه 
کیلومتر خط انتقال، تکمیل طرح آبرسانی به شهر شاهرود، اجرا و تکمیل پروژه 11اجرای انتقال 

آبرسانی به ایوانکی و راه اندازی مدل اول تصفیه خانه فاضالب دامغان، فراخوان جذب سرمایه 
ضالب شهری از دیگر برنامه های گذاری برای سایر شهرهای استان در خصوص طرح های فا

 .امسال این شرکت در سالجاری است

میلیارد تومان نیز برای انجام پروژه های تکمیلی و جدید  ۳1به جز سرمایه گذاری در برآورد اولیه 
 شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان در سالجاری نیاز داریم

 

 
 :مدیرعامل شركت آب و فاضالب روستایی

 ليارد ریال به مجتمع های آبرسانی روستایی خراسان شمالیمي .۱۹اختصاص

http://www.mehrnews.com/news/2784439 

آمده است : مدیرعامل شركت آب و  49تیر  1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/بجنورد در تاریخ 
 ۴۵1در سفر هیئت دولت به خراسان شمالی  فاضالب روستایی خراسان شمالی گفت:

 .مجتمع آبرسانی به روستاهای این استان اختصاص یافت 12میلیارد ریال اعتبار برای 
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حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر اكثر روستاهای خراسان شمالی به 
روستای استان نیز هم  1۴۳ دلیل خشكسالی سال گذشته از كمبود شدید آب رنج می برند و

 اکنون توسط تانكر آبرسانی می شوند.

وی با اشاره به اینكه سفر هیئت دولت به خراسان شمالی در تمام زمینه ها از جمله آب روستایی 
 12  میلیارد ریال اعتبار به ۴۵1دستاوردهای خوبی به همراه داشته است، اظهار كرد: در این سفر 

 روستاهای استان اختصاص داده شد.پروژه مهم آبرسانی به 

وی با توجه به تاكیدات ریاست جمهور در بحث اتمام پروژه ها گفت: تمامی پروژه های آبرسانی 
 مصوب سفر هیئت دولت به خراسان شمالی طی دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

جمی، سلولی، پایین  -روشن روان افزود: در شهرستان بجنورد آبرسانی به مجتمع روستاهای نوده
 دست سد شیرین دره، آبرسانی به مجتمع حصار تیمور تاش و بیدك مصوب شد.

گیفان در شهرستان شیروان،  -سرانی -وی اظهار داشت: آبرسانی به مجتمع تكمران، زیدر
آبرسانی به مجتمع دشت اسفراین و سینان، آبرسانی به مجتمع پرسه سوی راز و جرگالن و 

 مع امام رضا)ع( شهرستان مانه و سملقان از دیگر مصوبات سفر هیئت دولت بود.آبرسانی به مجت

مدیرعامل شركت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی آبرسانی به مجتمع چری شهرستان 
فاروج و مجتمع ناویه شهرستان گرمه و جاجرم را از دیگر مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان 

 برشمرد.

 ۳1۵نفر جمعیت روستایی با  ۵۸۶هزار و  1۵1اتمام این تعداد پروژه آبرسانی،  وی تصریح كرد: با
 روستا، از خدمات شركت آب و فاضالب روستایی استان بهره مند می شوند.

خردادماه جاری میزبان رئیس جمهوری و هیئت دولت  2۴به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی 
 یازدهم بود.

================= 

 :در جمع خبرنگاران اسالمی

 كاران ليتر رساند/هشدار به اسراف .۲۲گرما سرانه مصرف آب یزد را به 

http://www.mehrnews.com/news/2784651 

آمده است : مدیرعامل شرکت آب و  49تیر  1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / یزد در تاریخ 
لیتر  ۳۳1ضالب استان یزد گفت: گرمای هوا در یزد، سرانه مصرف آب به ازای هر نفر را به فا

 .لیتر در شبانه روز است 211رسانده این رقم در روزهای عادی کمتر از 
 ۳1به گزارش خبرنگار مهر، علی اسالمی، صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه در روز 

لیتر به ازای هر نفر رسید،  ۳۳1ای گرم یزد بود، سرانه مصرف آب به خردادماه که یکی از روزه
لیتر در ثانیه رسید که کل آب  ۳11اظهار داشت: میزان مصرف آب در زمان یاد شده، به دو هزار و 

 .مترمکعب رسید ۷۴4هزار و  14۸ساعت یاد شده به رقم  2۴مصرفی شهر یزد در طول 

قابل قبول نیست زیرا مردم یزد در صرفه جویی مصرف آب رتبه  وی عنوان کرد: این عدد به هیچ وجه
لیتر نیز  1۴2نخست را در کشور دارند و سرانه آب مصرفی آنها در روزهای معمولی سال حتی به 

لیتر نیز  211می رسد در حالی که استاندارد سرانه مصرف آب در یک شبانه روز برای هر نفر تا 
 تعریف شده است.

 زان مصرف آب را تا دو برابر روزهای عادی افزایش داده استکولرهای آبی مي

اسالمی، شدت گرما و استفاده مدام از کولرهای آبی را از دالیل افزایش مصرف آب تا بیش از دو 
هزار کولر آبی دایر در یزد حجم قابل توجهی آب  ۴11برابر مصرف روزهای عادی اعالم کرد و افزود: 

 مصرف می کند.
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اینکه وضعیت آب در یزد هر روز بحرانی تر می شود، تصریح کرد: الزم است مردم از وی با بیان 
شیوه های مختلف برای صرفه جویی در مصرف آب استفاده کنند و با استانداردسازی فضا و محیط 

 زندگی خود از هدر رفت آب و انرژی جلوگیری کنند.

لبته مردم یزد همواره به عنوان مردمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان یزد با بیان اینکه ا
درصد از مشترکان  ۷1صرفه جو در مصرف آب معرفی شده اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 

 استان یزد از آب استفاده متعارف دارند و میزان مصرف آنها منطقی است.

 درصد مردم یزد در مصرف آب اسراف می کنند ۹

ف غیرمتعارف دارند اما تنها پنج درصد مردم یزد اسراف کار درصد بقیه نیز مصر ۳1وی عنوان کرد: 
 هستند که با آنها برخورد خواهد شد و به زودی برای قطعی کنتور آب آنها اقدام خواهیم کرد.

اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یزد استانی کم باران است، بیان کرد: در 
توجه به منابع آب این استان، استقرار صنایع پرآبخواه ضرورتی  استانی با شرایط اقلیمی یزد و با

 ندارد که در این راستا واگذاری انشعاب آب به صنایع پرآبخواه در یزد متوقف شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان یزد از اصحاب رسانه خواست تا در زمینه مسائل مرتبط با 
پروا و بدون سیاسی کاری برای مردم مطرح کنند تا  تان را بیآب بیشتر قلم بزنند و مشکالت آب اس

 مردم به بحران موجود در این زمینه پی ببرند.

 جيره بندی آب آخرین تير ترکش بحران

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد جیره بندی آب در یزد نیز اظهار داشت: جیره بندی آخرین 
ینی دارد و در مواردی ممکن است باعث شکستگی های تیر ترکش ما است زیرا هزینه های سنگ

 وسیع در شبکه آبرسانی یزد شود.

اسالمی در مورد هدر رفت آب در یزد نیز عنوان کرد: یزد کمترین میزان هدر رفت آب در میان سایر 
کیلومتر از  ۵11درصد که اگر  1۸.۶استانها را دارد به نحوی که میزان هدر رفت آب در حال حاضر 

 درصد نیز می رسد. 1۵ه فرسوده آب در یزد اصالح شود، میزان هدر رفت به شبک

================ 

 :مدیرعامل آب و فاضالب روستایی گلستان

 روستا در گلستان از آب آشاميدنی سالم و بهداشتی بهره مند هستند ۵۹۲

com/news/2784759http://www.mehrnews. 

آمده است : مدیرعامل شرکت آب و  49تیر  1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / گرگان در تاریخ 
روستا دارای آب آشامیدنی سالم و بهداشتی  ۸۵۷فاضالب روستایی گلستان با بیان اینکه 

آب  روستا فاقد شبکه های آبرسانی هستند که از طریق خدمات تانکری از ۷۴هستند، گفت: 
 .استفاده می کنند

آبادی  4۳1به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکیبافر در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه 
روستا  ۷۴۷در گلستان وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد روستاهای دارای آب آشامیدنی سالم 

 .تحت پوشش آب و فاضالب روستایی هستند

روستا تحت  111هزار نفر تحت پوشش هستند، ادامه داد:  ۷۶1الغ بر وی با بیان اینکه جمعیتی ب
پوشش این شرکت نیستند اما آب رسانی و سایرخدمات برای این روستاها توسط آب و فاضالب 

 روستایی داده می شود.

درصد رشد  1۳سال گذشته در بهره مندی آب روستایی  11شکیبافر با بیان اینکه گلستان در 
درصد جامعه روستایی از این خدمات بهره مند  ۷۶ریح کرد: در حال حاضر بیش از داشته است، تص

 درصد بوده است. ۶2سال گذشته حدود  11هستند در حالی که این مقدار در 
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میلیارد تومان بوده است  ۳۸حدود   1۳4۳وی در خصوص بودجه استانی گفت: اعتبار مصوب سال 
 ر داشته ایم.میلیارد تومان تخصیص اعتبا 21که حدود 

 سال خشکسالی را پيش رو خواهيم داشت ۱۲

وی افزایش دما را یکی از چالش های موجود در این بخش عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با 
 سال خشکسالی را پیش رو خواهیم داشت. 1۳کاهش بارش رو به رو هستیم به طوری که 

: عمده آبی که در بخش شرب، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان اظهار کرد
کشاورزی و روستایی استفاده می شود از منابع آب های زیرزمینی است و ورودی و خروجی این 

 منابع با هم همخوانی ندارد.

درصد مصارف از  11شکیبافربا اشاره به خشک شدن منابع آب سطحی و چشمه ها، ادامه داد: 
فت شدیدی دارند و مصارف بی رویه و غیر مجاز چشمه ها است و این منابع در زمان خشکسالی ا

 در کاهش تاثیر گذار است.

وی از دوری و فاصله روستاهایی که از خدمات تانکری استفاده می کنند و کمبود و فقر شدید 
 منابع آبی در شمال گلستان به عنوان دیگر چالش های این حوزه نام برد.

شرب باعث شده برنامه های کشاورزی استان وی تصریح کرد: همزمانی پیک مصرف کشاورزی و 
 گلستان بر روی منابع آبی و کمبود آن تاثیر منفی بگذارد.

 هزار مشترک داشته است ۳.۲آب و فاضالب روستایی در سال گذشته بيش از 

در ادامه این نشست، رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد با بیان اینکه این شرکت تا پایان سال 
 ۵۴۵هزار و  11مشترک خانگی،  ۸14هزار و  14۵مشترک داشته، افزود:  ۳۵۴زار و ه 21۷گذشته 

 هزار مشترک شهری ما را تشکیل می دهند. 12مشترک غیرخانگی و 

 ۳۴میلیون مترمکعب آب فروخته شده است که  ۳۶اردشیر سلطانیان ادامه داد: در سال گذشته 
هزار متر مکعب در بخش غیرخانگی بوده  ۷۶۵میلیون و  1میلیون متر مکعب در بخش خانگی و 

 است.

تومان و متوسط هر متر مکعب آب غیرخانگی  11۴وی افزود: متوسط هر متر مکعب آب خانگی 
 تومان به فروش می رود. ۴۷۷

هزار مشترک قبض صادر شده  ۴1سلطانیان با بیان اینکه در سال گذشته برای یک میلیون و 
درصد کل آب مصرفی  ۳1گوی متوسط مصرف آب استان را که درصد مشترکین ال ۶1است، افزود: 

 است را رعایت کرده اند.

هزار لیتر تا  1۷درصد مشترکین از  ۳2رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد این شرکت توضیح داد: 
 درصد کل آب مصرفی استان است. ۴2هزار لیتر مصرف ماهانه دارند که  ۳۴

هزار لیتر آب استفاده می کنند که این  ۳۴رکین در ماه بیش از درصد مشت ۸سلطانیان ادامه داد: 
 درصد آب مصرفی گلستان است. 2۳مقدار 

درصد پرداخت به صورت حضوری و  ۵4وی در خصوص نحوه پرداخت قبوض گفت: در سال گذشته 
 درصد پرداخت به صورت غیرحضوری انجام می شده است. ۴1

جهش بسیار خوبی در  1۵2۳با راه اندازی سامانه سلطانیان گفت: در سه ماهه نخست امسال 
درصد پرداخت ها  41درصد پرداخت ها حضوری و  4نحوه پرداخت ها داشته ایم به طوری که 

 غیرحضوری بوده است.

 مشکل آبی روستای نوده ملک حل خواهد شد



ی در ادامه این نشست، معاون نظارت و بهره برداری این شرکت در خصوص مشکالت آب روستا
میلیون تومان برای الیروبی و لوله گذاری این روستا در نظر گرفته  ۷1نوده ملک گفت: سال گذشته 

 شده است.

بهزاد هرمزی تصریح کرد: با تمهیداتی که در راستای آب شرب پایدار در نظر گرفته شده است در 
جاد مجتمع آبی مشکل هزار متر مکعبی و با ای ۵آینده ای نزدیک با حفر چاه و احداث یک باب مخزن 

 این روستا به صورت کامل حل می شود.

وی ادامه داد: بهسازی چشمه های کوهستانی و تقویت و تعویض شبکه های آب رسانی باعث 
 می شود که کاهش بیشتری در هدر رفت آب انجام شود.

================= 
 

 در گفتگو با مهر اعالم شد؛

 ی آسيب دیدن باغاتآغاز چين دوم چای/ کاهش توليد در پ
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رئیس اتحادیه چایکاران با بیان آمده است :  49تیر  1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
اینکه چین دوم برگ سبز چای از سه روز قبل آغاز شده است، گفت: وضعیت برداشت برگ 

 .سبز مطلوب نیست
با بیان اینکه چین دوم برگ سبز چای از سه روز قبل آغاز شده  ایرج هوسمی در گفتگو با مهر

د، ضمن اینکه برداشت برگ سبز در قسمت روز ادامه دار 11است، اظهارداشت: چین دوم به مدت 
 .وسیعی از باغات آغاز شده است

وی با اشاره به اینکه برداشت برگ در یک چهارم باغات به دلیل خشکسالی متوقف شده است، 
ای  گفت: وضعیت برداشت برگ سبز در چین دوم مانند چین اول مطلوب نیست و به علت صدمه

 طور قطع میزان تولید از چین اول هم کمتر خواهد بود.که در گذشته به باغات رسیده، به 

هزار تن اعالم کرد و در مورد وضعیت تولید چای  ۳2هوسمی، میزان تولید چای در چین اول را حدود 
شد اما  هزار تن چای خشک در کشور تولید می ۷1 تا  ۵1زمانی بین  خشک در کشور گفت:

 .زارتن استه 21شرایط کنونی میزان این تولید کمتر از 

======================= 

 :مدیرعامل آب و فاضالب شهری هرمزگان

 هرمزگان کانون خشکسالی کشور است/مشکل بحرانی تامين آب شرب در استان
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آمده است : مدیرعامل آب و  49تیر  1در تاریخ  باس/بندرعبه گزارش خبرگزاری دولتی مهر
فاضالب شهری هرمزگان گفت: استان هرمزگان کانون خشکسالی کشور است و تامین آب 

 .شرب شهرها در وضعیت قرمز قرار دارد
به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک مدیران حوزه 

سالن جلسات آب و فاضالب شهری بندرعباس برگزار شد، بیان داشت:  آب استان هرمزگان که در
با توجه به محدودیت منابع آبی در مقایسه با سال های گذشته، برداشت های بی رویه از سفره 
های آب زیرزمینی در استان باعث شده تا منابع آب شیرین از یک منبع تجدید شونده به یک منبع 

 .میرا تبدیل شود

رد: افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش نیاز آبی در شهرها و از یک طرف و استمرار وی عنوان ک
 .بحران خشکسالی طوالنی، منابع آبی استان را با چالش جدی مواجه کرده است

خادمی با بیان اینکه در حال حاضر آب مورد نیاز شهرهای استان معادل مترمکعب بر ثانیه است، 
های به عمل آمده و به کارگیری تمامی منابع آبی موجود با بازسازی  اظهار داشت: به رغم تالش
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لیتر در ثانیه آب فراهم شده که با این  ۵11هزار و  ۳چاهها و کاهش تلفات فیزیکی، امکان تامین 
لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم و این کمبود بایستی از طریق صرفه جویی و مدیریت مصرف  ۵11وجود 

 .آب جبران شود

ساله خشکسالی بسیاری از منابع آبی از بین  1۶دیرعامل آبفاشهری هرمزگان افزود: در دوره م
رفت اما متاسفانه شاهد افزایش روزافزون مصرف آب بدلیل تزاید جمعیت و جمعیت شناور در 

 .شهرهای استان و عدم توجه به فرهنگ صرفه جویی بوده ایم

بحرانی ترین شرایط تامین آب رسیده است به طوری  وی تاکید کرد: هم اکنون استان هرمزگان به
که هرمزگان در وضعیت فعلی به کانون خشکسالی در کشور رسیده و جزو چهار استان کم آب 

 .کشور است

خادمی یادآور شد: شاخص های بحران آب در استان هرمزگان به مراتب نامطلوب تر از متوسط 
ر در این استان ساکن هستند در حالیکه درصد از جمعیت کشو 2شاخص کشوری است، حدود 

 .درصد است 1.۵سهم آن از منابع تجدیدپذیر کمتر از 

درصد  12درصد از سد،  2۵درصد از آب شرب شهرهای استان از چاه،  ۶1وی افزود: در حال حاضر 
حلقه چاه  1۶۸از  از آب شیرین کن ها و سه درصد نیز از خط محرم تامین می شود، همچنین

 ۴۳حلقه شور شده و تنها  ۶۷حلقه چاه خشک و تعداد  ۵۸نده آب شهرهای استان، تامین کن
 .حلقه چاه در وضعیت قابل قبولی قرار دارند

وی هشدار داد: در حال حاضر شهرهای بندرعباس، بندرخمیر، سیریک، رویدر، جاسک، تخت و 
این شهرها پروژه  قلعه قاضی در وضعیت تنش آبی و کمبود شدید آب روبرو هستند که در تمام

های مقابله با کم آبی در دست اجراست و شهرهای بیکا، زیارتعلی، فارغان، بستک، جناح، 
 .سردشت گوهران، هشت بندی و گروگ در آستانه بحران و تنش آبی قرار دارند

مدیرعامل آب و فاضالب شهری هرمزگان بیان داشت: در حال حاضر بهره وری ما برای یک متر 
کیلوگرم تولید محصوالت کشاورزی است، ولی متوسط بهره برداری دنیا  1.4تا  1.۷مکعب حدود 

کیلوگرم است یعنی با همین آبی که داریم مصرف می کنیم اگر وضعیتمان را درست  1.۵معادل 
  .کنیم تولید دو برابر خواهیم داشت

======================== 

 : کردمدیر امور آب و فاضالب شهرستان زنجان اعالم 

 هزار انشعاب غيرمجاز در زنجان ...۳شناسایی 

http://www.mehrnews.com/news/2784851 

آمده است : مدیر امور آب و فاضالب  49تیر  1در تاریخ  /زنجانبه گزارش خبرگزاری دولتی مهر
انشعاب غیرمجاز داشته  111، دو هزار و 4۳سال شهرستان زنجان، گفت: استان زنجان در 

 .است
به گزارش خبرنگار مهر، داود رستم خانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: شهر 

 .هزار مشترک تحت پوشش دارد 1۴۷هزار و  4۴1زنجان 

فقره  ۶۶۴هزار و  1۷متر اشاره کرد و اظهار داشت:  ۳1وی به تعداد مشترکین پرمصرف باالی 
 ۳۵مصرف خانگی  فقره، کم 11مشترک پرمصرف خانگی، مشترکین پرمصرف غیر خانگی هزار و 

 .فقره بود است 4۴۵هزار و 

انشعاب غیرمجاز  111مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زنجان، گفت: در شهر زنجان دو هزار و 
 .بات غیرمجاز استشده که در این راستا اولویت اول این شرکت شناسایی انشعا شناسایی

ها و تالش  ریزی رستم خانی تاکید کرد: شناسایی این تعداد انشعاب غیرمجاز آب در زنجان با برنامه
 .اکیپ عملیاتی امور آبفای زنجان انجام شده است
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های  ترین راه وی افزود: ساماندهی انشعابات آب و نیز شناسایی انشعابات غیرمجاز از مهم
 .است و این شرکت بر اجرای این مهم تأکید جدی دارد جلوگیری از هدر رفت آب

سازی مصرف آب نیز یکی دیگر از  مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زنجان تصریح کرد: بهینه
 .مهم برای جلوگیری از هدر رفت آب است  های اولویت

===================== 

 :مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان

 ار چاه غيرمجاز داردهز ۲زنجان 

http://www.mehrnews.com/news/2784917 

آمده است : مدیرعامل شرکت آب و  49تیر  1در تاریخ  /زنجانبه گزارش خبرگزاری دولتی مهر
ه وجود دارد که حلقه چا ۵11هزار و  1۸فاضالب شهری استان زنجان، گفت: در استان زنجان 

 .حلقه چاه غیرمجاز است ۵11هزار و  ۷ازاین تعداد 
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه 

هزار نفر جمعیت تحت پوشش آب و فاضالب  1۴1های جمعی در زنجان، افزود: شهر زنجان با 
 .شهری است

 .شود میلیون مترمکعب آب در زنجان تولید می ۳4وی اظهار داشت: ساالنه 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان، گفت: ایران در منطقه خشک قرارگرفته و 
آبی را تشدید کرده و متأسفانه امروز با بحران جدی  های مضاعف هم این مشکل کم خشکسالی

 ور استاندارد نیست.آب در استان و کشور مواجه هستیم و وضعیت مصرف آب در کش

تر  جزء قاسمی تأکید کرد: اگر تنش آبی در استان ادامه پیدا کند بحران آب در استان جدی
 شود. می

وی افزود: آب مایه حیاتی است و بایدفرهنگسازی الزم از این مایه حیاتی در دستور کار قرار گیرد 
 شود. بحرانی می رویه آب را نگیریم دیگر وضعیت چراکه اگر امروز جلوی مصرف بی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان، به هدر رفت آب در استان زنجان اشاره کرد و 
 درصد است. 1۶یاد آور شد: میزان هدر رفت آب در استان زنجان 

جزء قاسمی گفت: هدر رفت ظاهری مربوط به شکستگی تأسیسات است که این میزان در 
درصد در سطح  2۴شود برابر با  فت دیگری که آب بدون درآمد یاد میدرصد است و هدر ر 1۶استان 

 استان است.

هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد، شرکت آب منطقه  ۷وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
 ها را بگیرد عنوان متولی جلوی حفر این چاه ای به

==================== 

 :تبریز خبر دادمدیر امور منابع آب شهرستان 

 تشدید گشت کنترل امور آب تبریز برای جلوگيری از نصب پمپ غير مجاز

http://www.mehrnews.com/news/2785072 

آمده است : مدیر امور منابع آب  49تیر  1در تاریخ  /تبریزبه گزارش خبرگزاری دولتی مهر
تبریز از تشدید گشت های کنترل این مجموعه برای جلوگیری از نصب پمپ های شهرستان 

 .غیر مجاز در محدوده آب ریز دریاچه ارومیه خبر داد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری تبریز، عیسی یاری دوشنبه در جلسه 

ی این شهر با اشاره به اقدامات صورت کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی تبریز در فرماندار
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موتور  11۸گرفته جهت احیای دریاچه ارومیه گفت: در راستای تصمیمات ستاد احیای دریاچه ارومیه 
 کیلومتر در طول دو روز برچیده شد. ۸پمپ غیر مجاز و لوله های متصل به آنها به طول 

اجتماعی ویژه ای بوجود نیامد، خاطر  وی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه در این عملیات مشکل
نشان کرد: مقرر شد تا گشت کنترل در منطقه حاضر باشد و از نصب مجدد این پمپ ها جلوگیری 

 بعمل آید تا گامی در راستای احیای دوباره دریاچه برداشته شود.

از تا دو مدیر امور منابع آب شهرستان تبریز با اشاره به این که برخی از این پمپ های غیر مج
لیتر برداشت آب  ۳1کیلومتر لوله گذاری شده بود، تصریح کرد: هیچکدام از پمپه ای غیر مجاز زیر 

 نداشتند و بعد از برداشتن پمپ ها نهرها شروع به آبگیری کردند.

=============== 
 

 وبختياری آباد در چهارمحال گزارشی پيرامون تبعات ساخت سد بهشت
 شود شهری که غرق می

 رامحقق صد
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آباد  برانگیز بهشت  با ساخت سد مناقشهآمده است :  49تیر 1به نوشته روزنامه شرق درتاریخ 
صورت کامل زیر آب خواهد  از توابع شهرستان اردل به« کاج»و بختیاری، شهر  در چهارمحال 

های رودخانه کارون قرار دارد  کوه زاگرس و در حاشیه سرچشمه رفت. شهر کاج در دامنه رشته
خانوار و  ۸11، جمعیت آن 1۳41که براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال 

رامت نیکخواه، شهردار شهر کاج، این شهر است. براساس اعالم ک نفر بوده  242چهارهزارو  
هزار  شود، حدود سه کوه زاگرس آغاز می با رودخانه کارون که از سرچشمه کوهرنگ در رشته

مزرعه شیالت و  ۶۵دست و فرادست دارای ساحل است؛ در طول رودخانه،  متر در پایین
به بازار  آال را  تن ماهی قزل 911قابلیت تولید و عرضه ساالنه هزارو پرورش آبزیان وجود دارد که 

درصد گوشت قرمز  2٦کشور دارد. عالوه بر این طبق آمارهای موجود در محدوده شهر کاج، 
همه باتوجه به اطالعاتی که سایت تخصصی  شود. بااین وبختیاری تولید می استان چهارمحال

آباد  هشتآبنمانیوز وابسته به انجمن مهندسان صنعت آب منتشر کرده است ساخت سد ب
 وبختیاری به فالت مرکزی کشور، این شهر به زیر آب خواهد رفت. برای انتقال آب از چهارمحال

هایی قرار است آب را از  آباد و ایجاد تونل آباد که با ساخت سد بهشت پروژه انتقال آب بهشت
ند، از های اصفهان یزد و کرمان منتقل ک وبختیاری به فالت مرکزی ایران و استان چهارمحال

شدن، به موضوع بحث و مخالفت و موافقت کارشناسان، فعاالن محیط زیست،  ابتدای مطرح
  نفع، نمایندگان مجلس و مسئوالن مختلف تبدیل شده است. های ذی مردم استان
عالی آب تصویب شد و وزارت نیرو اعالم  های بسیار در شورای آباد با وجود مخالفت طرح بهشت

کند. این در حالی است که سازمان  زنی می طرح آن را کلنگ 1۳41ال کرد در هفته دولت س
و  1۳۸۷های مجلس در سال  ، مرکز پژوهش1۳۸۶زیست کشور در سال  حفاظت محیط

عنوان متولی آب کشور با اجرای این پروژه مخالف هستند و  سازمان مدیریت منابع آب ایران به
 کنند. به اجرای آن ایراداهایی اساسی وارد می

از ابتدای « آباد بهشت»با وجود این سال گذشته فرماندار اردل، از آغاز عملیات اجرائی سد 
عمومی فرمانداری شهرستان  در این شهرستان خبر داد. براساس خبری که روابط 49سال 

میلیارد اعتبار از محل اعتبارات ملی برای  121»گفته بود: « محمد نوذری»اردل منتشر کرده، 
برای اجرای این طرح، احداث تونل به «. آباد اختصاص یافته است جرای سد بهشتمطالعه و ا

میلیون  ۸11متر و قطر شش متر و حجم سد مخزنی معادل هزار و  4۷1هزار و ۶۴طول 
 متر نیاز است. 1۸۴مترمکعب با ارتفاع 

ری، وبختیا با وجود این دکتر حسین صمدی، رئیس مرکز تحقیقات منابع آب استان چهارمحال
ای سرگشاده خطاب به سعید زمانیان، نماینده شهرکرد در مجلس  پیش با ارسال نامه چندی

شورای اسالمی و معاونت آب و آبفای وزارت نیرو برخی از موانع و مشکالت طرح انتقال آب 
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نحوه برخورد با »آباد به فالت مرکزی را بیان کرده بود. در ابتدای این نامه آمده است:  بهشت
های باال و اثرات عمیق  دلیل گستردگی و پیچیدگی ای به حوضه ای انتقال آب بینه طرح

های عمرانی باشد و الزم است  محیطی، نباید شبیه سایر طرح اجتماعی، اقتصادی و زیست
باید منوط به انجام  گیری درمورد آنها می ای نباشد، بلکه تصمیم صورت نقطه ها به انجام این طرح

های مبدأ و مقصد  تنی بر اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین حوضهمطالعات جامع مب
 «.رود و کارون( باشد آباد زاینده )درمورد طرح بهشت

کند:  های دیگری از این نامه نیز به ایرادهای کارشناسی و مهندسی طرح اشاره می بخش
حدود نشده و از نظر انتقال م آباد، به نحوه برآورد ظرفیت آب قابل مشکل طرح انتقال آب بهشت»

ها  ای مواجه است که این چالش های عدیده روش انتقال آب )با تونل( با مشکالت و چالش
 ۶۵آباد به طول  حدی است که اجرای آن به سرانجام نخواهد رسید، زیرا تونل بهشت به

گسل  ۴1گسل اصلی و  ۴های متعدد )  متر(، از گسل 12۶1تا  ۳11کیلومتر و در عمق زیاد )
کند و با فشار آب  رعی( عبور کرده و در بخشی از مسیر با تشکیالت کارستیک برخورد میف

شود، مشابه با تونل  شود، بنا براین باعث می بار( مواجه می ۶4زیرزمینی بسیار باال )تاحدود 
های فنی و اجرائی زیادی مواجه شود و تنها با صرف هزینه  سوم کوهرنگ، حفر تونل با ریسک

سال( به انجام برسد. در  ۳1هزار میلیارد تومان و زمان بیش از  11بالغ بر  ای یاد )هزینهو زمان ز
شرایط اقتصادی فعلی، تأمین مالی پروژه با چالش جدی همراه است و این امر توجه به 

های  ها و گسل برخورد تونل با شکستگی»همچنین «. کند ناپذیر می های دیر را اجتناب گزینه
ه گسل اصلی زاگرس( و منطق کارستیک موجب هجوم آب زیرزمینی محیط با ویژ مسیر )به

توانند این فشار  نمی TBMهای جدید  بار( به داخل تونل شده و چون دستگاه ۶4فشار زیاد )تا 
قدر تخلیه شود تا فشار آن کم شود و  را تحمل کنند، تنها راه این خواهد بود که آب زیرزمینی آن

هاست که در گزارش مشاور  شدن چشمه نابع آب زیرزمینی و خشکاین به معنی تخلیه م
آباد، فرخشهر و...  های شلمزار، سلم، وقت ساعت، شمس شدن چشمه طرح، مسئله خشک

ذکر شده است. البته چون به هر گسل اصلی، تعداد زیادی گسل فرعی ارتباط هیدرولیکی 
شدن  ش مشاور طرح، خطر خشکهای ذکرشده در گزار جز فهرست چشمه دارد، بنا براین به

های دوردست، منتفی نخواهد بود. این رویداد که در تونل سوم کوهرنگ نیز تجربه  چشمه
آباد  زری و ...( برای حوضه بهشت های دشت شدن چشمه مروارید، چشمه شده )نظیر خشک

 های شهرکرد، بروجن، کیار، وبختیاری )شهرستان درصد جمعیت کل استان چهارمحال ۶1که 
فارسان، اردل و بن( را در خود جای داده و عمده مصارف آن به منابع آب زیرزمینی وابسته 

 «.محیطی و اجتماعی استان تبدیل خواهد شد است، به یک چالش عظیم زیست
، «آباد جانمایی غلط احداث سد بهشت»در این نامه همچنین به دیگر اشکاالت این طرح شامل 

« ، امکان ایجاد زلزله القایی«میلیارد متر مکعب( ۷/1از  2/1شد )حجم بسیار زیاد مرده مخزن »
 اشاره شده است.« کاهش شدید کیفیت آب مخزن در درازمدت»طور  و همین

دهد مخزن این سد بالغ بر دو هزار هکتار اراضی  آباد نشان می آمارهای دیگر درباره سد بهشت
ی و همچنین شهر و روستاهای هزار متر مربع مزرعه پرورش ماه 211کشاورزی، حدود 

ها و تأسیسات زیربنایی منطقه به زیر  هزار نفر را به همراه جاده منطقه با جمعیت بالغ بر پنج
هزار میلیارد تومان خواهد بود.با وجود همه این ایرادات،   برد که خسارت آن نزدیک به یک آب می

ستان اصفهان، یزد کرمان و چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر آنکه استانداران چهار ا
آباد را  ساخت سد بهشت»اند  ای به وزیر نیرو از او خواسته وبختیاری با ارسال نامه چهارمحال

اید و دیگر قائل نیستیم بیش از این احداث سد به تأخیر  یک سال است که متوقف کرده
ارشناسان حوزه گیرد که بسیاری از ک ها برای ساخت این سد در حالی صورت می تالش«.بیفتد

آباد انتقادات و ایراداتی جدی دارند. عالوه بر  منابع آب و محیط زیست به ساخت سد بهشت
همه این موارد، باید اثرات منفی ساخت آن بر رودخانه کارون در استان خوزستان نیز اشاره 

صفهان چیان، وزیر نیرو، در یک سخنرانی در استان ا کرد. شهریور ماه سال گذشته، حمید چیت
گفته بود: « رسند برداری می آباد و تونل سوم کوهرنگ به بهره سد بهشت»با اعالم اینکه 

میلیارد متر مکعب  4میلیارد مترمکعب آورد آب داشت که امروز به  ۳۷رودخانه کارون روزی »
آباد دومیلیارد مترمکعب آن کاهش خواهد یافت. این انتقال آب شرعا  رسیده که با افتتاح بهشت

با این همه هزینه، باید دید سرانجام ساخت  « پذیر است؟ و عرفا و قانونا به نظر شما آیا امکان
 این سد به کجا خواهد رسید.



===================================== 

 :مدیر عامل آبفای روستایی هرمزگان

 روستا ..۱وضعيت تامين آب روستاها بحرانی است/آبرسانی سيار به 
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آمده است : مدیرعامل آبفای  49تیر  1در تاریخ  /بندرعباسبه گزارش خبرگزاری دولتی مهر
روستایی هرمزگان گفت: وضعیت خشکسالی طی سال های اخیر وضعیت تامین آب روستاها 

 .را بحرانی کرده است
گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک مدیران به 

حوزه آب استان هرمزگان که در سالن جلسات آبفا شهری هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: 
 .درصد متوسط بارندگی دنیا و کمتر از دو سوم بارندگی کشور را دارد 2۵ استان هرمزگان کمتر از

درصد آب شرب و زارعی استان از منابع آب زیرزمینی تامین می شود در  41رد: بیش ازوی عنوان ک
 .است درصد و در دنیا کمتر از نصف این مقدار ۵2حالی که این میزان در کل کشور حدود 

حمزه پور تصریح کرد: به دلیل خشکسالی های مکرر و برداشت های بی رویه و با افزایش تعداد و 
ده غیر فنی و همچنین اسراف بهره برداران از منابع آب زیرزمینی به خصوص در عمق چاهها استفا

بخش کشاورزی باعث گردیده اکثر قریب به اتفاق دشت های حاصلخیز استان با کاهش شدید 
 .سطح آب زیرزمینی و بیالن منفی مواجه شوند

اطرنشان کرد: به علت روستا از طریق تانکرهای سیار آبرسانی می شود، خ ۴11وی با بیان اینکه 
گنبد نمکی و دیگر سازه های زمین شناسی آلوده  ۶1وضعیت زمین شناختی استان و وجود تعداد 

کننده به خصوص در غرب استان منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در این منطقه از لحاظ کیفی 
 .بسیار نامناسب و عمال غیرقابل شرب است

حلقه چاه غیرمجاز در بخش کشاورزی گفت: عدم انجام  وی با اشاره به وجود بیش از شش هزار
عملیات اجرایی مناسب جهت مهار روان آبها و بی توجهی به آبخوان داری در طی سالهای گذشته 

 .موجب شده تا بسیاری از روستاها در وضعیت بحرانی قرار بگیرند

=================== 

 با تصویب شورای اقتصاد؛

 ها شود/ برنامه افزایش تعرفه آب پرمصرف یآب تا پایان تير گران م

http://www.mehrnews.com/news/2784709 

آمده است : معاون وزیر نیرو با اعالم اینکه  49تیر  1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
شرط تصویب شورای   هستیم، گفت: آب بهبه دنبال افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف 

 .اقتصاد تا پایان تیرماه گران می شود
به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه مشترکان پرمصرف 

مشکالتی را در برنامه آبرسانی ایجاد می کنند، گفت: وزارت نیرو موضوع افزایش تعرفه آب 
 .ا پیگیری خواهد کردمشترکین پرمصرف ر

میزان تعرفه خدمات آب و  4۴معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعالم اینکه طبق قانون سال 
فاضالب توسط شورای عالی اقتصاد تعیین می شود و پیشنهاد افزایش پلکانی به این شورا نیز 

که هدف جلوگیری از ارائه شده است، هدف وزارت نیرو از ارائه این طرح کسب درآمد نیست بل
 .افزایش مصرف و تغییر رفتار مشترکان پرمصرف است و این پیشنهاد در حال بررسی است

مترمکعب  ۵های ابالغی آب سال جاری در هر  وی اظهار داشت: پیگیر این هستیم که در تعرفه
 .مترمکعب شیب پلکانی محاسبه مصرفی زیاد باشد ۴1اضافه مصرف از مصارف باالی
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ه دالیل تاخیر مصوبه جریمه آب مشترکین پرمصرف، افزود: وزارت نیرو تنها می تواند موضوع وی دربار
را پیگیری کند ولی به نظر می رسد مسئولین تالش دارند تا از زاویه فرهنگ سازی و اصالح روش 

ه های مصرف موضوع را پیگیری نمایند و رسانه ها می توانند این موضوع را پیگیری کرده تا منجر ب
 .تصمیمات شود

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در خصوص چگونگی تخصیص منابع به بخش آب در بودجه سال 
درصد افزایش  ۳۴نسبت به سال گذشته با  4۴جاری، اظهار داشت: تخصیص بودجه در سال 

 .مواجه داشته که اولویت اصلی آن نیز بخش آب بوده است

درصد از روستاهای کشور  ۷۴.۵روستاها افزود: در حال حاضر به میدانی در مورد طرح آبرسانی به 
هزار میلیارد تومان تخفیف داده شود می توانیم طی  2طرح آبرسانی صورت گرفته که اگر ساالنه 

 .درصد روستاهای کشور را به آب شرب تجهیز کنیم 41سه سال آینده 

توند گفت: از نظر وزارت نیرو راه حل وی با اشاره به اختالف نظرهای صورت گرفته در زمینه سد گ
خارج کردن آب شور از این سد احداث مخزن بود ولی برخی این دیدگاه را داشتند که باید سد 

برچیده شود که به نظر می رسد از لحاظ اجرایی توجیهی ندارد. در حال حاضر بررسی این مسئله 
 .منتظر نتیجه آن هستیم برعهده موسس تحقیقات آب دانشگاه تهران قرار داده شده که

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای کشور در خصوص دالیل افزایش انشعاب فاضالب، گفت: برای 
آنکه بتوانیم وظایف خود را در حوزه آب و فاضالب انجام دهیم باید آب کشور از حیطه اعتبارات دولتی 

 .شدخارج شود تا بتواند خدمات مورد انتظار مردم را جوابگو با

سال طول می کشد تا ذخایر  21میدانی درباره بحرانی بودن آب کشور عنوان کرد: در حالی که 
 استاتیک منابع آبی جایگزین شود، اصالح مدیریت مصرف باید در کشور صورت گیرد در غیر این 

 .صورت بحران جدید دیگری به نام کیفیت منابع آب به وقوع خواهد پیوست

 

 
 گذاشتن بحران آب در شهرهای ایران سکوتترجيح مسئوالن بر م

 بندی آب به فارس رسيد جيره
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ور، چنان باال گرفته که آمده است : تنش آبی در کش 49تیر 1به نوشته روزنامه شرق درتاریخ 
کنار این  و دهد. هر روز خبری از گوشه بندی را در شهرهای کشور افزایش می احتمال جیره

بار نیز همدان گوی سبقت را از  رسد و این گوش می بندی آن به کشور مبنی بر بحران آب و جیره
ئوالن نیز دیگران ربوده است. این خطر آن چیزی است که به گفته کارشناسان، حتی مس

کنند. چندی  انگارانه درباره آن برخورد می چندان از آن اطالع درستی ندارند و بسیار سهل
خشک   درصد از مساحت کشور را مناطق خشک و نیمه  ۸۴مقام وزیر نیرو عنوان کرد  پیش، قائم

ها،  هایی مانند کاهش آب تاالب وهوایی، چالش دهد و گفت: این شرایط آب تشکیل می
رفتن سطح آب زیرزمینی، تقاضا برای برداشت بیش از ظرفیت از منابع زیرزمینی و  پایین

همراه آورده است. هرچند به گفته ستار محمودی، وزارت  خوردن تعادل این منابع را به هم به
نیرو برای جلوگیری از تخریب منابع آب زیرزمینی، قانون توزیع عادالنه آب را در برنامه دارد و 

های  هایی که دارای بیالن منفی هستند، از حفر چاه تواند در دشت ن قانون، میبراساس ای
 11جاری دچار تنش آبی شده و  شهری را که در سال ٦2۷توان  جدید جلوگیری کند، اما نمی

ها نادیده گرفت. او گفته است پنج شهر سنندج،  شهر بیشتر از پارسال است، به این سادگی
و شرق تهران از نظر آبی اوضاع حادتری دارند. برای این معضل،  بندرعباس، کرمان، اصفهان

های متعددی عنوان شده که البته کارشناسان خبره امر، بسیاری از راهکارها را ناکارامد  حل راه
خوانند، چراکه به گفته آنان، مسئوالن همچون گذشته روی مدیریت تقاضا و تأمین آب  می

  ضه آب و اصالح الگوی مصرف را در دستور کار قرار دهند.اند، به جای آنکه عر تمرکز کرده
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 بندی شد شهر فارس جیره 2آب در 
شهر  19آبی در  عامل شرکت آب و فاضالب استان فارس گفت: بحران کم در این راستا مدیر

بندی شده است. به گزارش ایرنا، محمدعلی  فارس وجود دارد و در دو شهر نیز آب جیره
ریز اکنون در ساعاتی از روز با  هایی از شهر فسا و شهر قطرویه نی قلندری افزود: بخش

رو هستند و در صورتی که مدیریت مصرف بهینه اعمال نشود، در سایر  بندی آب روبه نوبت
،  بندی آب هستیم. وی ادامه داد: شهرهای فسا، خرامه شهرهای بحرانی نیز مجبور به نوبت

، قطرویه و  ، مرودشت ، کوهنجان ، سوریان ، بنارویه راوی، و ، فراشبند ، داراب ، کوار جهرم
 رو هستند. آبی روبه دشت اکنون با بحران جدی کم زرین

 پیوندد؟ ها می بندی جیره همدان به جمع 
 1۳به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان نیز این استان در سال جاری جزء 

بیدار در این  معرفی شده است. هادی حسینی استان مواجه با تنش آبی شدید در کشور
سالی در استان، احتمال  آبی و خشک رابطه گفت: با آغاز فصل گرما و شرایط موجود کم

بندی آب جلوگیری  توانند از جیره بندی آب وجود دارد و شهروندان با مصرف صحیح می جیره
 کنند.

نش شدید آبی مواجه بوده و وضعیت بیدار افزود: استان همدان با ت به گزارش تابناک، حسینی
بار است و با آغاز فصل گرما این مشکالت تشدید خواهد شد و آبفا نیز تالش  آبی استان تأسف

نشدن  خود را برای رفاه حال شهروندان در وضعیت کنونی کرده است، اما در صورت رعایت
 بندی آب وجود دارد. الگوی مصرف از سوی شهروندان، امکان جیره

 شود رنگ جلوه داده می آب کم بحران
حل درست و منطقی، نه از سوی  ، با تمامی این تفاسیر، هنوز راه«شرق»به گزارش 

آبی در کشور مطرح نشده است. برای بررسی  مسئوالن و نه از سوی مردم، برای تنش کم
شور را آبی در ک این موضوع، از فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار، وضعیت بحران کم

رو هستند که چند  آبی روبه های ایران با مشکل کم جویا شدیم. او معتقد است همه دشت
شهر تهران، مشهد، اهواز و خرمشهر ازجمله شهرهایی هستند که این بحران برای آنها 

بسیار حادتر است. از طرفی ظفرنژاد تصریح کرد تهران با شش سد بزرگ، اما خالی، وضعیتی 
رنگ جلوه داده  از همه شهرها دارد، امری که به سبب اهمیت باالی آن، کممراتب بدتر  به

  شود. می
دهد،  بودن آن نیز می آبی در استان گلستان را با وجود حاصلخیز او که خبر از بحران کم

دهند  روست، اما متولیان امر ترجیح می گوید: مشهد برای تأمین آب، با یک فاجعه روبه می
  در شهرهای ایران مسکوت بگذارند.بحران قحطی آب را 

 مدیریت عرضه به جای مدیریت تقاضا برای آب
داند و  زده ایران می بندی را امری قطعی برای آینده شهرهای بحران این پژوهشگر آب، جیره

افزاید: متأسفانه وزارت نیرو روی مدیریت عرضه و تأمین آب تمرکز کرده، به جای آنکه  می
دهد که برای  ب را در دستور کار قرار دهد. این مسئله به این دلیل رخ میمدیریت تقاضا برای آ

وساز است که بخش قدرتمندی در این حوزه را به خود  عرضه آب، نیاز به سدسازی و ساخت
های اصالح الگوی مصرف  دادن مدیریت تقاضا، سرفصل که با محور قرار اند، درحالی اختصاص داده

ید در هشت سال گذشته، راهبردی جدی برای این مسئله بیان شود و با در نظر گرفته می
  شد. می

دهد،  وساز سدها اجازه رفع اصولی این بحران را نمی او معتقد است: فساد پنهان در ساخت
که آب، یک منبع طبیعی است و  ای است، درحالی چراکه مدیریت آب در ایران، مدیریتی سازه

های دور  برخورد کرد، نه اینکه کشاورزان را که از گذشته باید با آن با عنوان یک منبع طبیعی
گیرند، متهم کنیم، با  ها بوده و تنها کسانی هستند که از آب برای تولید بهره می مالکان حقابه

دانیم اکنون شهرهای ایران بخش بزرگی از میزان مصرف آب را برای  وجود اینکه نیک می
چنین سرزمینی است، مانند استخرها و شهرهای  های غیرمولد که مغایر با اکوژنیک بخش

  شود. گیرند که موجب تبخیر شدید آب می آبی به کار می

================ 



 در گفتگو با مهر عنوان شد؛

 استان ۵درصدی بارندگی درکشور/ هشدار کم آبی در  ۱۵کاهش 

ews.com/news/2784753http://www.mehrn 

آمده است : رئیس مرکز ملی خشکسالی و  49تیر  1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری تا پایان خرداد میزان 

ن استا 4درصد کاهش نشان می دهد، گفت: وضعیت بارش در 1۸بارندگی در کشور 
 .هشداردهنده است

شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: میزان بارش در کل کشور از ابتدای 
 1۸میلیمتر بوده که این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت  1۸۸.۵، 4۴تا پایان خرداد  4۳مهرماه 

 .درصد کاهش نشان می دهد 1۴درصد کاهش و نسبت به سال گذشته 

 درصدی بارندگی درتهران ۱۵کاهش 

میلیمتر بوده که این میزان در مقایسه با  22۶.۳به گفته وی، میزان بارندگی در این مدت در تهران 
 درصد افزایش نشان می دهد. 1۳درصد کاهش و نسبت به سال گذشته  14میانگین بلندمدت 

 

 دتهرمزگان کم بارش ترین استان کشور نسبت به ميانگين بلند م

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اظهار داشت: از ابتدای 
درصد  ۴1درصد و البرز  ۴۸درصد کاهش، بوشهر  ۵۳استان هرمزگان با  4۴تا پایان خرداد  4۳مهرماه 

 کاهش کم بارش ترین استانها نسبت به میانگین بلندمدت بوده اند.

 نسبت به ميانگين بلند مدت گيالن پر بارش ترین استان کشور

درصد و  22درصد افزایش، آذربایجان شرقی  2۷فاتح تصریح کرد: در این مدت استان های گیالن با 
 درصد افزایش، پربارش ترین استانها نسبت به میانگین بلندمدت بوده اند. 1۶اردبیل 

 

 هرمزگان کم بارش ترین استان نسبت به سال گذشته
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درصد کاهش،  ۶۵سال آبی جاری تا پایان خردادماه،استان های هرمزگان با  وی افزود: از ابتدای
درصد کاهش کم بارش ترین استانها نسبت به مدت مشابه در سال  ۴۴درصد و ایالم  ۵۸بوشهر 

 گذشته بوده اند.

 خراسان رضوی پربارش ترین استان نسبت به سال گذشته 

هواشناسی تاکید کرد: در این مدت  رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان
درصد  ۳1درصد و آذربایجان شرقی  ۳2درصد افزایش، اردبیل  ۳۶استانهای خراسان رضوی با 

 افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پربارش ترین استانها بوده اند.

 درصدی بارش در سواحل خزر در دو ماه آینده .۳کاهش 

بارش در سواحل دریای  4۴ناسی نشان می دهد در تیر و مرداد فاتح یادآورشد: پیش بینی هواش
 درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش خواهد داشت. 21تا  11خزر حدود 

وی تاکید کرد: همچنین در دو ماه آینده بیشتر مناطق کشور بارش نرمالی خواهند داشت، تنها در 
 خواهد بود.بخشهایی از شرق کشور میزان بارش کمی از نرمال بیشتر 

 

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی یادآور شد: البته باید توجه 
داشت که در تیر و مرداد میزان بارندگی در کل کشور به ویژه در بخش های شرقی بسیار کم 

 است.

 استان ۵هشدار کمبود بارش تا پایان سال آبی در 

ی وضعیت بارش در کل کشور تا پایان سال آبی جاری یعنی فاتح اظهار داشت: پیش بینی ها برا
استان به لحاظ بارندگی شرایط خوبی نداریم و کمبود  4نشان می دهد که در  4۴ابتدای مهرماه 

 بارش فعلی را تا پایان سال آبی خواهند داشت.

 درصدی بارندگی در بوشهر و هرمزگان تا پایان سال آبی .۹کاهش 



اساس استان های هرمزگان و بوشهر تا پایان سال آبی جاری یعنی ابتدای به گفته وی، بر این 
 درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت خواهند داشت. ۵1قطعا  4۴مهرماه 

استان دیگر  ۷رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی تصریح کرد: 
فارس، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد یعنی استان های سیستان و بلوچستان، ایالم، 

 درصد کاهش بارندگی خواهند داشت. ۳1و البرز تا پایان سال آبی جاری حدود 

==================== 
 

 با تصویب شورای اقتصاد؛

 ها شود/ برنامه افزایش تعرفه آب پرمصرف آب تا پایان تير گران می

http://www.mehrnews.com/news/2784709 

آمده است : معاون وزیر نیرو با اعالم اینکه  49تیر  1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
شرط تصویب شورای   به دنبال افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف هستیم، گفت: آب به

 .اقتصاد تا پایان تیرماه گران می شود
زارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه مشترکان پرمصرف به گ

مشکالتی را در برنامه آبرسانی ایجاد می کنند، گفت: وزارت نیرو موضوع افزایش تعرفه آب 
 .مشترکین پرمصرف را پیگیری خواهد کرد

میزان تعرفه خدمات آب و  4۴نون سال معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعالم اینکه طبق قا
فاضالب توسط شورای عالی اقتصاد تعیین می شود و پیشنهاد افزایش پلکانی به این شورا نیز 
ارائه شده است، هدف وزارت نیرو از ارائه این طرح کسب درآمد نیست بلکه هدف جلوگیری از 

 .د در حال بررسی استافزایش مصرف و تغییر رفتار مشترکان پرمصرف است و این پیشنها

مترمکعب  ۵های ابالغی آب سال جاری در هر  وی اظهار داشت: پیگیر این هستیم که در تعرفه
 .مترمکعب شیب پلکانی محاسبه مصرفی زیاد باشد ۴1اضافه مصرف از مصارف باالی

د موضوع وی درباره دالیل تاخیر مصوبه جریمه آب مشترکین پرمصرف، افزود: وزارت نیرو تنها می توان
را پیگیری کند ولی به نظر می رسد مسئولین تالش دارند تا از زاویه فرهنگ سازی و اصالح روش 
های مصرف موضوع را پیگیری نمایند و رسانه ها می توانند این موضوع را پیگیری کرده تا منجر به 

 .تصمیمات شود

به بخش آب در بودجه سال  معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در خصوص چگونگی تخصیص منابع
درصد افزایش  ۳۴نسبت به سال گذشته با  4۴جاری، اظهار داشت: تخصیص بودجه در سال 

 .مواجه داشته که اولویت اصلی آن نیز بخش آب بوده است

درصد از روستاهای کشور  ۷۴.۵میدانی در مورد طرح آبرسانی به روستاها افزود: در حال حاضر به 
هزار میلیارد تومان تخفیف داده شود می توانیم طی  2رفته که اگر ساالنه طرح آبرسانی صورت گ

 .درصد روستاهای کشور را به آب شرب تجهیز کنیم 41سه سال آینده 

وی با اشاره به اختالف نظرهای صورت گرفته در زمینه سد گتوند گفت: از نظر وزارت نیرو راه حل 
د ولی برخی این دیدگاه را داشتند که باید سد خارج کردن آب شور از این سد احداث مخزن بو

برچیده شود که به نظر می رسد از لحاظ اجرایی توجیهی ندارد. در حال حاضر بررسی این مسئله 
 .برعهده موسس تحقیقات آب دانشگاه تهران قرار داده شده که منتظر نتیجه آن هستیم

ل افزایش انشعاب فاضالب، گفت: برای معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای کشور در خصوص دالی
آنکه بتوانیم وظایف خود را در حوزه آب و فاضالب انجام دهیم باید آب کشور از حیطه اعتبارات دولتی 

 .خارج شود تا بتواند خدمات مورد انتظار مردم را جوابگو باشد

http://www.mehrnews.com/news/2784709
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شد تا ذخایر سال طول می ک 21میدانی درباره بحرانی بودن آب کشور عنوان کرد: در حالی که 
استاتیک منابع آبی جایگزین شود، اصالح مدیریت مصرف باید در کشور صورت گیرد در غیر این 

 .صورت بحران جدید دیگری به نام کیفیت منابع آب به وقوع خواهد پیوست

=================== 
 

 رو به تعطيلی رفتن کارگاههای توليدی چغادک بدليل بی آبی

آمده است : موضوع کم آبی و بی آبی های  4۴تیر 2ادک نیوز در به گزارش منبع خبری چغ
اخیر در شهرچغادک باعث شده است شهروندان این شهربا مشکالت اساسی روبرو شوند و 

کارگاههای تولیدی این شهر روبه تعطیلی روند و کارگران خود را از دست دهند و حداقل 
است که این مهم نیزبدرستی محقق  درخواست تولید کنندگان این شهرآبرسانی با تانکر

 .نشده است

به گزارش تیرچغادک نیوز، در پی کم آبی های اخیر در کشورکه مشکالتی را برای مردم بوجود 
آورده است، شهر چغادک نیز از این قائله مستثنی نبوده و شهروندان این شهر بدلیل کمبود 

ر تدابیر ویژه ای را در این خصوص آب با مشکل مواجه شده اند که نیازاست مسئولین این شه
 .انجام دهند و با هشدارهای خود مانع از اصراف و هدر رفت بی رویه آب در چغادک شوند

از نارسائی های که در مدت یکماهه ای که آب جیره بندی شده است، وجود دارد عدم پمپاژ 
کیلو وات این  ۴11آب در اطراف میدان بقیه هللا چغادک به طرف جاده گورک و اطراف پست 

کارگاه تولیدی و  21شهر است که در آنجا بکلی آب قطع می باشد و با وجود اینکه بالغ بر 
پمپ بنزین که یک مجتمع رفاهی می باشد در آنجا سکنی گزیده اند و با وجود اینکه آنجا نوار 

ده مرزی شهرستان بوشهر و تنگستان است اما آب  شرب آنها از طریق چغادک تامین می ش
 .است ولی در خصوص تا مین آب هم اکنون در رنج  بسر می برند

یکی از صاحبان این کارگاههای تولیدی گفت: حدود یکماه است که با کمبود آب مواجه هستیم 
و این موضوع را به اداره آب چغادک منعکس کرده ایم که یک مرتبه یک تانکر آبرسان را برای ما 

ولی طبق مراجعات بعدی که داشته ایم از اختصاص آب برای ما آورده اند که قابل تقدیر است 
 .صرف نظر شده است

وی با اعالم نارضایتی از وضعیت موجود و بی آبی اخیر این مورد را ناشی از ضعف مدیریت و 
جابجا نمودن پرسنل فنی و با سابقه آن اداره دانست که در سالهای قبل براحتی مشکل کم 

د و افزود: مشکل بی آبی در این قسمت تاثیر مستقیمی بر تولید آبی را مدیریت می کردن
گذاشته است و باعث شده است کارگاه ما روبه تعطیلی برود و کارگران خود را از دست 

 .دهیم

الزم به ذکر است: با وجود نارضایتی شهروندان چغادکی در خصوص کم آبی و بی آبی های 
زپاسخ مثبتی از جانب مسئولین و متولیان امر به اخیر وبا وجود اطالع کافی مسئولین، هنو

 مردم داده نشده است.
 

================= 
 
 /ادداشتی

 آبی کم شکلم از عبور راهکار آب؛ تقاضای مدیریت
 دکتر حميدرضا تشيعی؛

 برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور معاون نظارت بر بهره

قرارگیری ایران در   : است آمده 49 تیر 2 تاریخ در ایلنا – ایران کار دولتی خبرگزاری گزارش به
یش رویه شهرها و افزا ناحیه خشک و نیمه خشک بیابانی، تغییرات اقلیمی، رشد و توسعه بی

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/285775-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C


های زیرزمینی، افزایش سطح بهداشت، مکانیزه  جمعیت، کاهش بارندگی، افت سطح آب
های توزیع آب، افزایش  های آبیاری و هدررفت آب در بخش کشاورزی و شبکه نبودن سامانه

های مختلف جامعه همه از مواردی است که لزوم توجه بیش از گذشته به  مصرف آب در بخش
یری از مواجه شدن با یک بحران آبی خطرناک را به همه افراد حفظ منابع آبی برای جلوگ

 .کند جامعه اعم از مسئوالن و مردم گوشزد می

 مدیریت باشد موثر آبی های بحران از عبور در تواند می که اقدامی مهمترین خصوص این در
 دارای همگی که شود می مطرح آب تقاضای مدیریت برای متفاوتی تعاریف است. آب تقاضای

 عبارت آب تقاضای مدیریت جامع تعریف یک مطابق است. مختلف اشکال در ولی مفهوم یک
 یک توسط مشخص های طرح و ها سیاست شامل استراتژی یک سازی پیاده و انطباق از است
 دستیابی زیر اهداف به که مصرف و تقاضا میزان بر تاثیرگذاری منظور به آب )موسسه( نهاد

 :باشد داشته
 اقتصادی وری بهره  • 
 اجتماعی توسعه  • 
 ملی امنیت  • 
 اجتماعی عدالت  • 
 زیست محیط از حفاظت  • 
 رسانی آب خدمات و آب منابع پایدار توسعه  • 

 افتادن تعویق به باعث که شود می گفته اقداماتی کلیه به آب تقاضای مدیریت دیگر تعریفی در
 حفظ بر تعاریف این تمام حقیقت در شد. خواهد آبی جدید منابع احداث زمینه در گذاری سرمایه

 .دارد تاکید پایدار توسعه رویکرد با آب هدررفت از جلوگیری و موجود آب منابع نگهداری و
 قوانین وضع تقاضا، مدیریت به تامین مدیریت از آب بخش مسولین و مدیران نگرش تغییر لزوم

 و شهرسازی صنعت، شاورزی،ک بخش شامل سطوح همه در آب تقاضای مدیریت با منطبق
 باعث مسئوالن و مردم همکاری با آب تقاضای مدیریت بر منطبق های فعالیت اجرای و شرب

 سطح در صحیح و علمی صورت به بتوان را شده ذکر عوامل از ناشی آبی کم که شد خواهد
 .کرد جلوگیری آب های بحران با شدن مواجه از و مدیریت جامعه

 
==================== 

 
 تجمعات اهالی روستای شهرآباد مشهد دراعتراض به بی آبی

آمده است : جمعی از ساکنان روستای شهرآباد  4۴تیر  2به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در
طی چند روز اخیر با تجمع در محل دهیاری و همچنین شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان 

 .رضوی، خواستار حل این مشکل شدند

تیرایرنا،یکی از ساکنان روستای شهرآباد گفت: بی آبی در این روستا بویژه همزمان 2به گزارش
 .با ماه رمضان مشکالت و چالش های مختلف برای مردم ایجاد کرده است

وی افزود: هم اکنون هیچ آبی برای شست و شو، حمام و سرویس بهداشتی نداریم و آب 
 .ستلوله کشی آن هم در برخی ساعات بسیار اندک ا

وی اظهار کرد: آب آشامیدنی این روستا از سالها پیش با تانکر سیار تامین می شود زیرا آب 
 .لوله کشی روستا غیر قابل شرب می باشد

به گفته وی اینک هفته ای دو بار آب شرب به وسیله شرکت آب و فاضالب روستایی با تانکر 
برای امور غیر شرب، مردم شهرآباد  سیار برای مردم این روستا آورده می شود ولی کمبود آب

 .را با مشکالت مضاعف روبرو کرده است

وی خاطر نشان کرد: این روستا در یک کیلومتری مشهد قرار دارد و به دلیل نبود آب وضعیت 
 .بهداشتی و سالمت مردم به مخاطره افتاده است



یت سه هزار نفر است و خانوار با جمع ۸11دهیار روستای شهرآباد نیز گفت: این روستا دارای 
 .کمتر از دو کیلومتر با شهر مشهد فاصله دارد

 .وی افزود: کم آبی در این روستا از دو ماه گذشته آغاز شد و در ماه رمضان به اوج خود رسید

وی با بیان اینکه تنها چاه روستا با آبدهی چهار لیتر در ثانیه جوابگوی نیاز جمعیت آن نیست، 
حالی است که آب این چاه نیز به دلیل داشتن نیترات بیشتر از حد مجاز اظهار کرد: این در 

 .قابل شرب نمی باشد

وی ادامه داد: از سالهای گذشته آب شرب این روستا به وسیله تانکر سیار تامین می شده و 
 .آب چاه نیز برای امور غیر شرب و شست و شو به کار می رفته است

ای شهرآباد را رها شدن پساب تصفیه خانه آستان قدس وی علت نیتراته شدن آب چاه روست
 .رضوی در اراضی این روستا عنوان کرد

وی گفت: به دنبال اعتراضات چند روز اخیر مردم در محل شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان رضوی و همچنین در محل دهیاری، قرار شد آب چاه روستای جاللی به شبکه 

 .این اقدام نیز جوابگو نبوده است روستای شهرآباد وصل شود که

وی با بیان اینکه چاه جدید روستا اکنون حفر شده است افزود: اجرای خط انتقال و برق 
میلیون ریال هزینه است که مسووالن شرکت  ۵11رسانی به این چاه نیازمند چهار میلیارد و 

 .آب و فاضالب روستایی قادر به تامین آن نیستند

ضالب روستایی مشهد نیز در این زمینه گفت: چاه روستای شهرآباد اکنون مدیر امور آب و فا
دارای ظرفیت آبدهی چهار و نیم لیتر در ثانیه می باشد در حالی که جمعیت این روستا نیازمند 

 .آبدهی شش و نیم لیتر در ثانیه هستند

 ۳1با کاهش  وی با اشاره به افت آبدهی چاه این روستا در ماههای اخیر افزود: هم اکنون
درصدی تامین آب ساکنان روستا روبرو هستیم و به همین دلیل مجبور به نوبت بندی آب در 

 .ساعات مختلف شبانه روز شده ایم

به گفته وی از سوی دیگر مقرر شده است از آب چاههای اطراف به صورت موقت برای این 
 .روستا استفاده شود

ستا نامطلوب است و به همین دلیل آب شرب مردم وی خاطر نشان کرد: کیفیت آب چاه این رو
  .از سالهای گذشته با تانکر سیار تامین می شود

میلیارد ریال اعتبار می  11وی گفت: حفر و تجهیز چاه جدید در روستای شهرآباد که نیازمند 
  .باشد از جمله پروژه های امسال این شرکت است

مرکزی شهرستان مشهد در شمال شرقی  روستای سه هزار نفری شهرآباد از توابع بخش
 این کالنشهر قرار دارد.

============== 
 :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کردستان خبر داد

 سنندج شرب آب تامين برای اضطراری رسانی آب های طرح اجرای
 
 علیرضا  : است آمده 49 تیر دوم تاریخ در ایلنا – ایران کار دولتی خبرگزاری گزارش به

 اظهار جاری سال تابستان آبی تنش از گذر برای شرکت این های اقدام درباره شاهی تخت
 استحصال قابل ذخیره حجم کاهش خشکسالی، تداوم و بارندگی کاهش به توجه با داشت:

 و مصرف سرانه افزایش زیرزمینی، آب منبع شدید افت مخزنی، سدهای در شرب آب برای
 با سنندج شهر باالخص و کردستان استان متاسفانه مصارف سایر برای شرب آب از استفاده
 .است مواجه آب بودکم جدی مشکل
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 قالب در را هایی اقدام جاری سال در آبی تنش از گذر راستای در شرکت این داد: ادامه وی
 ایستگاه سامانه اندازی راه و احداث که داده انجام را بلندمدت و مدت کوتاه تامین های طرح
 آب از شرب آب جداسازی ای، منطقه آب شرکت همکاران توسط شناور اسکله و پمپاژ

 مخزن به آزاد سد آب انتقال سامانه از برداری بهره و اندازی راه میلیمتر، 1۷11 خط با کشاورزی
 شیخ، پل موجود پمپاژ ایستگاه تجهیزات نصب و اندازی راه نیرو، آب توسط قشالق سد

 ذخیره مخزن احداث و آب خانه تصفیه ظرفیت افزایش مجاز، غیر آب انشعاب رفع و شناسایی
 .است بوده ها اقدام این جمله از آب
 برداری بهره و احیا پروژه اجرای گفت: سنندج شهر آب تامین اضطراری طرح خصوص در وی

 راستای در که است مهمی های اقدام جمله از سنندج شهر شیخ پل پمپاژ ایستگاه مجدد
 اسبیمن فیزیکی پیشرفت با جاری سال نیاز مورد های ماه در آب تامین کمبود جبران و تامین

 در دیوارچینی و برداری خاک و الیروبی عمرانی، عملیات مکانیکال، الکتریکال، بخش چهار در
 .است پایانی مرحله
 و شیخ پل پروژه از بازدید و استان به نیرو وزیر اخیر سفر به توجه با داد: ادامه شاهی تخت
 انتقال سامانه طرح تر سریع اتمام و اجرا بر وی تاکید و سنندج شهر رسانی آب های طرح سایر

 شرکت همکاران سنندج، شهر نیاز مورد شرب آب تامین برای قشالق سد به آزاد سد از آب
 های پروژه تر سریع چه هر اتمام جهت در را خود تالش تمام استان شهری فاضالب و آب
 .اند بسته کار به سنندج شهر باالخص و استان اجرای حال در رسانی آب
 مصرف با و نمایند جویی صرفه درصد 21 آب مصرف در استان شهروندان نانچهچ کرد: تصریح وی

 عنوان به آن مانند و فرش ماشین، شستن برای آب از استفاده عدم و منطقی و صحیح
 .نمایند کمک پایدار رسانی آب امر در را ما توانند می مشارکتی اقدامی

 ظرفیت و سنندج طراریاض پروژه در شده انجام عملیات حجم خصوص در شاهی تخت
 ایستگاه اندازی راه و تجهیز مکانیکال، الکتریکال، های بخش در عملیات این گفت: آن رسانی آب

 4١1 پمپاژ ظرفیت با عمودی توربینی الکتروپمپ دستگاه ۸ سرویس و تعمیر و قدیمی پمپاژ
 الکتروپمپ دستگاه ۸ نصب و تهیه با جدید پمپاژ ایستگاه اندازی راه و تجهیز ثانیه، در لیتر

 اجرای و لوله تهیه با انتقال خط احداث عملیات ثانیه، در لیتر 1211 پمپاژ ظرفیت با سانتریفیوژ
 هزار ١1 حجم به شیخ پل آبگیر بند برداری لجن عملیات همچنین و متر ۳11 طول به انتقال خط
 .شد خواهد مدار وارد زودی به که است گرفته انجام مکعب متر

=================== 

 درصد مخازن خشک است ۱۲وضعيت ذخایر سدها در آغاز تابستان/ 
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 ۴۳1آمده است : با کاهش یک میلیارد و  49تیر  2به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ در تاریخ 
ایر آب سدهای کشور در پایان فصل بهار، میزان آب موجود در مخازن میلیون مترمکعبی ذخ

 .میلیاردمترمکعب مخزن آماده وجود ندارد 22.4سدها کاهش یافت و آبی برای ورود به 
به گزارش خبرگزاری مهر، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته چهارم 

به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال میلیون مترمکعب  4۷1میلیارد و  2۵خردادماه، 
درصد كاهش نشان می دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در  ۵.۳گذشته، معادل 

 .میلیون مترمكعب گزارش شده بود ۴11میلیارد و  2۷زمان مشابه سال گذشته، حدود 

داي سال آبي جاري )مهرماه بر پایه این گزارش، حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور نیز از ابت
 ۴1میلیارد و  2۵درصد كاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به  1۳تا پایان هفته گذشته، با ( 4۳

 ۸۵1میلیارد و  2۸میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 
 .میلیون مترمکعب گزارش شده بود

میلیون  ۵۳1میلیارد و  14ز ابتداي سال آبي جاري تاكنون، میزان آب خروجی از سدهای کشور نیز ا
مترمکعب گزارش شده؛ در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي 

 .میلیون مترمکعب بود ۶۸1میلیارد و  21گذشته، به میزان 
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ه، بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشت
میلیارد  ۴۸.۸اکنون مجموع ظرفیت مخازن سدهاي كشور   دهد. هم درصد کاهش نشان می ۵.۶

 .درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب ُپر بوده است ۵۳مترمكعب گزارش شده که 

================= 

 کمبود شدید آب در جنوب ایران/ بحران آب به خليج فارس رسيد

http://www.mehrnews.com/news/2782006 
 

آمده است : معاون وزیر نیرو با اعالم اینکه  49تیر  2به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ در تاریخ 
رهای جنوب کشور کمبود شدید آب وجود دارد، گفت: اعتبارات احیای ذخایر در برخی شه

 .برابر افزایش یافت 2۴زیرزمینی آب کشور 
به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میداني با بیان اينکه با استفاده از ابزارهايی همچون آموزش 

یره مشترکان ُپرمصرف را فرهنگي، استفاده از تجهیزات استاندارد، افزايش تعرفه، قطع انشعاب و غ
کنندگان آب،   درصد مصرف ۷2اکنون   به مديريت در مصرف آب ترغیب خواهیم کرد، اظهارداشت: هم

 .کنند مصرف متعادل دارند و گروه اندکي نیز بیش از حد مجاز مصرف مي

صرف آب را معاون آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اينکه وزارت نیرو به عنوان متولي آب مقدار مجاز م
وري در بخش آب کشاورزي مربوط به وزارت جهاد است و   کند، افزود: ارتقاي بهره  مشخص می

شود، مشترک به میزان مجوزي که دارد   برداري صادر مي  وقتي براي مشترکي پروانه بهره
ه با تواند آب برداشت کند و ما مجاز نیستیم براي وي محدوديت ايجاد کنیم، مگر در شرايطي ک  مي

 .کمبود منابع آبي مواجه باشیم

هاي گیالن و   فقط استان وي با بیان اينکه طبق الگوي کشت اعالمي از سوي وزارت کشاورزي، 
وري   مازندران مجاز به کشت برنج هستند، ادامه داد: رويکرد وزارت جهادکشاورزي منطبق بر بهره

 .آب است

سال جاري در حوزه خلیج فارس، درياي عمان فارس و  معاون وزیر نیرو با اشاره به اين مطلب که در
های   اکنون برخی شهرها و مراکز استان  ها مواجه بوديم، گفت: هم  هرمزگان با کاهش روان آب

 .واقع در این حوضه با کمبود شدید آب مواجه هستند

يش خوبي افزا 4۳نسبت به سال  4۴معاون آب و آبفاي وزير نیرو با بیان اينکه بودجه آب سال 
ها به سوي   درصد افزايش داشتیم و سیاست ۳۴داشته است، بیان داشت: در جمع فصول بودجه 

  که در بخش احیا و تعادل بخشي سفره  کند، به صورتي  اي سوق پیدا مي  هاي غیرسازه  پروژه
 .میلیارد تومان رسید ۳21برابر افزايش به  2۴هاي زيرزمیني بودجه موجود با 

ئول در وزارت نیرو با بیان اين مطلب که در پي اهمیت بحث آب شرب، اعتبار آب شرب این مقام مس
روستايي در سال جاري به بیش از دو هزار میلیارد تومان افزايش يافته است اظهارداشت: چنانچه 

مندي آب شرب روستايي را از   اين اعتبار در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد، قادر هستیم میزان بهره
وي گفت: چنانچه سه سال متوالي اين بودجه پرداخت شود، .درصد ارتقا دهیم 41درصد به  ۷۴.۵

 .میلیون نفر از جمعیت روستايي کشور حل خواهد شد ۷مشکل آب شرب 
 

میداني با اشاره به مشکل شوري آب سد گتوند گفت: طبق تصمیم دولت پرونده سد گتوند براي 
رفت از  هاي برون ارجاع شده تا ضمن بررسي کامل، راهتحقیقات تخصصي به دانشگاه تهران 

ريزي کشور )کارفرماي طرح( اعالم و در صورت لزوم  مشکل موجود توسط سازمان مديريت برنامه
این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اينکه اصوال در عملیات اجرايي خطاهاي .اجرايي شود

که سد عظیم گتوند را احداث کرده اند از ياد برد،   انساني امري عادي است و نبايد زحمات کساني
گفت: مشکل سد گتوند بیش از حد بزرگ نمايي شده و چنانچه آب شور مخزن دفع شود، مشکل 

 .حل خواهد شد

بار تغییر کرده است؟ بیان  ۳وي در خصوص اينکه چرا در يکسال گذشته قیمت انشعاب فاضالب 
نه فاضالب وابسته به اعتبارات دولتي نباشد تا مانند خواهند ساما  داشت: شوراهاي شهر مي
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هاي کشور به خاطر کمبود اعتبارات دولتي به تعويق نیافتد، لذا با افزايش رقم معقول و   ديگر پروژه
توان اعتبارات مناسبي را براي طرح فاضالب رقم زد و بدون   ناچیزي که در نظر گرفته شده مي

 .مه داددغدغه به روند اجرايي کار ادا

معاون وزير نیرو با بیان اينکه براي تامین آب مورد نیاز کشور نیازمند صنعت سدسازي هستیم تاکید 
ها ممکن است يک يا دو بار در سال در   گونه اي است که در برخي استان  کرد: وضعیت کشور ما به

وسیله   ر بتوانیم بهيک بارش يا هجوم سیالب میلیاردها مترمکعب آب از آن منطقه عبور کند که اگ
حفظ محیط زيست، کمبود آب آن  سد آن آب را مهار و ذخیره کنیم، ضمن جلوگیري از هدررفت آب و 

منطقه را نیز جبران خواهیم کرد. دولت بايد براي تامین يک لیتر آب در ثانیه يک میلیارد تومان هزينه 
 .کشور را اداره کرد شد  هاي خشکي نمي  کند و اگر اين سدها نبودند در چنین سال

================= 
 

 :وگو با ایلنا عضو ستاد احيای دریاچه اروميه در گفت
 ریال یک حتی گذشته دولت اروميه/ دریاچه احيای گرو در نفر ميليون ۱0 سالمت

 نکرد هزینه هم
 
شی مسعود تجری  : است آمده 49 تیر 2 تاریخ در ایلنا – ایران کار دولتی خبرگزاری گزارش به

وگو با خبرنگار ایلنا در مورد وضعیت دریاچه ارومیه، اظهار کرد: در طی سالیان اخیر هر  در گفت
متر تر از آب دریاچه نسبت به سال پیش از آن افت داشت؛ اما امسال،  سانتی 91سال حدود 

بر اساس آماری که هفته گذشته گرفته شده است، تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به سال 
کیلومتر  2111است. همچنین اکنون سطح دریاچه نزدیک به  متر کم شده سانتی ١ گذشته،

 شود. همانند سال گذشته می  ماه آینده نیز 2مربع است و تا 

وی با بیان اینکه تا این لحظه منبع آب جدیدی به دریاچه وارد نشده است، ادامه داد: امسال 
های  به دلیل خشکی زمین، خشکی آب بارندگی خوب و نرمالی در آن منطقه داشتیم، اما

درصد  ١۳ها حدود  ها در سال گذشته، میزان روان آب زیرزمینی و الیروبی نشدن رودخانه
و بخش عظیمی از این آب پیش از رسیدن به دریاچه تبخیر   نسبت به میانگین کاهش داشته

 شده است.

 است آب سد بوکان به سمت دریاچه رها شده

  ایم، در جهت در نظر گرفته  49و4۳اتی که برای احیا دریاچه در سال تجریشی افزود: اقدام
ها اجازه ندهیم، دریاچه بدتر از  است که در این سال  تثبیت دریاچه ارومیه است؛ یعنی قرار

های قبل بوده، شود. بر همین اساس از جمله اقداماتی که انجام شده،  آنچه در سال
میلیون  ۳۳٦در طی آن، امسال نزدیک به   که  ره کنمتوانم به رهاسازی آب سدها اشا می 

رود به زرینه رود  متر مکعب آب از سد بوکان رها شده است. دومین اقدام نیز اتصال سیمینه
شود، رهاسازی آب که قرار است؛ در بهمن و اسفند سال جاری  است که این اتصال سبب می

 قادیر بیشتری به پیکره دریاچه وارد شود.انجام شود، تسهیل پیدا کند تا آب به راحتی و با م

های اصلی همچون  کردن رودخانه عضو ستاد احیا دریاچه ارومیه اظهار کرد: همچنین الیروبی
شود  رسد. این اقدامات برای آن انجام می ، تا مرداد و شهریور امسال به اتمام می«گدارچای»

بتواند به پیکره اصلی وارد شده و  ها های سال آبی جدید، آب حاصل از بارش که در بارندگی
همچنین بخشی از آن نیز پشت سدها ذخیره شود تا در بهمن و اسفند به سمت دریاچه آزاد 

 شوند.

شود  معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با دیگر اقدامات که سبب می
ین اقدامات از آخر امسال و آب بیشتری به دریاچه ارومیه وارد شود، توضیح داد: برخی از ا

آب از برخی   شود. این اقدامات شامل آزاد کردن آغاز می 4٦برخی نیز از فروردین ماه سال 
میلیون متر مکعب آب را به سطح دریاچه  141توان بیش از  سدهاست که از طریق آن می
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تا آخر امسال یا  کار های الزم برای این  ارومیه وارد کرد. انتظار ما این است که با تکمیل کانال
 اوایل سال آینده این اتفاق بیفتد.

 ست های اوليه صرفه جویی آب در بخش کشاورزی عمده فعاليت ما در سال

سال اول  ٦هایی که قرار است؛ در  عضو ستاد احیا دریاچه ارومیه افزود: اما عمده فعالیت
در مصارف کشاورزی است. برای جویی آب  اجرای برنامه احیا دریاچه ارومیه صورت بگیرد، صرفه

هایی برای آبیاری تحت فشار  اند، همچنین بودجه این کار مهندسین مشاور الزم استخدام شده
خریداری   در نظر گرفته شده است تا آب را در لوله به کشاورزان برسانند و حق آبه آنها را

جویی شده تا  رفهواحد آب ص ۸سال، ساالنه ٦شود که در طی  کنند؛ این اقدامات سبب می
ای را نیز  بین حوزه  برنامه انتقال آب 4۸و  4۷این آب به دریاچه وارد شود. همچنین در سال 

های حفاری الزم قرار است که  در حال انجام است و برای نمونه دستگاه  داریم که مقدمات آن
 هفته آینده به کشور وارد شوند.  تا

 ریخت پساب تصفيه شده شهرها به دریاچه خواهد

آغاز شود، اما مقدمات آن از امسال آغاز شده  4٦وی افزود: اقدام دیگری که قرار بوده از سال 
میلیون متر مکعب  ۳11شده شهرها به دریاچه است، که حدود  است، ریختن پساب تصفیه
های تبریز،  خانه های شیمیایی است، بنابراین کمک کردیم تا تصفیه حجم دارد و عاری از آالینده

ها را از طریق لوله به  بتوانیم، این پساب 4٦ارومیه، عجب شیر و... تشکیل شود تا از سال 
 دریاچه ببریم تا سطح آن خشک نشود.

 ترین وضعيت دریاچه اروميه در دوسال اخير بحرانی

ترین شرایط خود قرار گرفته،  در بحرانی  تجریشی با بیان اینکه دریاچه ارومیه دو سال است که
کنند؛ احیا شدن دریاچه ارومیه ممکن  کرد: در مورد این مساله که برخی عنوان میتصریح 

های مختلف بر  ها و دستگاه نفر از کارشناسان دانشگاه ١11الی  ٦11نیست، باید گفت؛ حدود 
احیا   دریاچه ارومیه را  شود با اقداماتی تحت عنوان مصوبات هیات دولت اند که می این عقیده

 کنیم.

 افتد ميليون نفر به خطر می ۱0ت عدم احيا سالمتی در صور

ای حتی  ای، گستره های منطقه شود؛ طوفان تجریشی گفت: خشکی سطح دریاچه سبب می
میلیون  19بیشتر از استان را آلوده کنند، بنابراین دریاچه باید احیا شود، زیرا در غیر این صورت 

شوند و به لحاظ  روبرو می  سالمت های جدی بهداشتی و نفر از هموطنانمان با بحران
 اقتصادی نیز در منطقه بحران ایجاد خواهد شد.

 در دولت گذشته حتی یک ریال برای احيا دریاچه هزینه نشد

 2گاه خشک نشده است و تنها  هزار سال پیش هیچ  ۳11 -211وی ادامه داد: این دریاچه در 
، بنابراین قطعا برای احیا آن امید سال است که اقداماتی برای احیا آن آغاز شده ۳الی 

های گذشته برای احیا دریاچه  که دولت 42تا  ۸۷های  هست. باید توجه کنیم که در سال
ها خرج نکردند، در حالی که امسال دولت  برنامه داشتند، حتی یک ریال هم برای این برنامه 

ه است. بنابراین امیدواریم میلیارد تومان برای اجرای برنامه احیا اعتبار در نظر گرفت 2111
کند و  بتوانیم مردم را آگاه کنیم که احیا نشدن دریاچه چه مشکالتی برای آنها ایجاد می

ایم به آن  های اولیه بتوانیم آبی را که از دریاچه گرفته آنها را جلب کنیم، تا در سال  مشارکت
 بازگردانیم.

========================================== 



 ين ميزان آب تجدیدپذیر کشور؟تعي
 مسعود اقبالی

  مروت نایبی )کارشناس آبياری و زهکشی، شرکت مهندسين مشاور یکم(
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آمده است : اگر تاکنون چنین تشکیالت منظم و  49تیر 2در تاریخ  به نوشته روزنامه شرق
مسئولی وجود نداشته، باید برای ایجاد آن اقدام کنند. یک مورد از چرخه آب که با اشتباهاتی 

های  ساله برای حوضه ای باید همه چنین چرخه شود. این همراه است، برای نمونه ارائه می
کشور تهیه شود تا تأثیر هر طرح عمرانی آب در این های فرعی  گانه اصلی و حوضه شش

چرخه، ارزیابی و اثرات مثبت و منفی آن بر سایر نقاط مصرف، تولید و بیالن آب دیده شود. ارائه 
هر طرحی بدون داشتن چرخه آب، یعنی رهاکردن تیر در تاریکی، مثال اگر قرار است سدی 

ست کدام آب هدررونده را کنترل کند و ساخته شود، باید معلوم شود که این سد قرار ا
شود: کشاورزی؟ صنعت؟ شرب؟  اکنون یعنی قبل از ایجاد سد، این آب در کجا مصرف می هم

ها، از آب محروم  کننده یک از این مصرف زیست؟ و... با کنترل آن در سد مخزنی، کدام محیط
میلیارد  و از ظرفیت پنج  شود. برای مثال در حالی که سد کرخه با کمبود آورد مواجه است می

میلیارد مترمکعب پر شده، به چه دلیل در باالدست این سد و ازجمله  مترمکعبی آن، فقط یک 
اکنون سدهایی در دست ساخت است که اخیرا وزیر نیرو  در حوضه سیمره و گاماسیاب، هم

بماند یا سد  با افتخار سد سرابی را افتتاح کرد تا باز هم ظرفیت بیشتری از سد کرخه خالی
کننده بیالن  چرخه آب، بیان های کرخه )گاماسیاب( در حال ساخت است.  گرین روی سرشاخه

دقت و براساس آمار دقیق، تنظیم شده باشد،  منابع آب کشور است و در صورتی که به
  ریزان آب کشور خواهد بود. راهنمای خوبی برای برنامه

 

======================================= 

 با تصميم کميته منابع و مصارف آب استان گيالن؛

 مرحله پنجم آب گذاری کانالهای کشاورزی گيالن تمدید شد

http://www.mehrnews.com/news/2785923  

با توجه به نیاز اراضی آمده است :  49تیر  2مهر/ رشت در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی
شالیکاری به آب، پنجمین مرحله آب گذاری کانال های کشاورزی گیالن تا روز پنج شنبه تمدید 

 .شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای استان گیالن، بر اساس تصمیم 
ستان، با توجه به شرایط ویژه جوی و نیاز اراضی شالیکاری به آب، کمیته منابع و مصارف آب ا

 ۴۸و به مدت  4۴تیرماه  ۴پنجمین نوبت آبگذاری کانال های آب کشاورزی تا صبح روز پنجشنبه 
 .ساعت تمدید شد

میلیون  1۵2ساعته نوبت پنجم آبگذاری کانالهای کشاورزی حجمی معادل  ۴۸با احتساب تمدید 
 رد نیاز شالیکاری از محل سد سفیدرود تأمین می شود.متر مکعب آب مو

با توجه به شرایط ویژه جوی، از کشاورزان درخواست می شود تا از تمامی ظرفیتهای آبی استان 
استفاده مناسب و به هنگام کرده و ضمن اصالح و پاکسازی انهار بین مزارع، اقدامات الزم را در 

 غیرعمیق به عمل آورند. خصوص بهره برداری از چاه های عمیق و

============================ 

 در ایران/ وضعيت بحرانی آب در کشور« مرگ زمين»آغاز 
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دفتر حفاظت از منابع آمده است : مدیر کل  49تیر  2به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ در تاریخ 
آب کشور گفت: آب های زیرزمینی شرایط خوبی ندارند بسیاری از چاه ها دچار افت سطح آب 

می گوییم خود را نشان داده « مرگ زمین»شده و تبعات آن به صورت نشست زمین که به آن 
 .است

هار داشت: به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود مصطفوی پیرامون مدیریت منابع آبی کشور اظ
شورای عالی آب که اکثر اعضای دولت در آن حضور دارند با محوریت مدیریت مصرف آب های 

 .پروژه خوب در قالب طرح احیا تعریف کرده است 1۵زیرزمینی 

وی افزود: ما امیدواریم وزارت خانه ها با هماهنگی و تعامل با دستگاه های ذی ربط و مصرف 
 .را به خوبی مدیریت کنند کنندگان شرایط بهبود بحران آب

 دچار مرگ زمين شده ایم

مدیر کل دفتر حفاظت از منابع آب کشور درباره وضعیت دخایر آب های زیرزمینی در کشور گفت: آب 
های زیرزمینی شرایط خوبی ندارند. بسیاری از چاه ها دچار افت سطح آب شده و تبعات آن در 

می گوییم خود را نشان داده است، « مرگ زمین»سراسر کشور به صورت نشست زمین که به آن 
 .اتفاقی که قابل برگشت نیست

سال  21درصد از مرگ زمین و کاهش ذخایر آب های زیرزمینی مربوط به  41وی با بیان اینکه 
گذشته است، افزود: فرصت های زیادی در طول این سال ها از دسترس مردم خارج کردیم و در 

 .هر دو سهیم هستنداین زمینه مردم و مسئوالن 

 مشکل ما کاهش سطح روان آبهاست

مصطفوی گفت: ما مشکل تامین نداریم، عمده مسئله ما کاهش سطح روان آب ها و آب های 
درصد  1۸سطحی است، اگر چه سازمان هواشناسی مقدار روان آب های متاثر ار ریزش ها را 

درصد  ۵۵آب های سطحی بیش از درصد است. حتی در  21اشاره می کند اما آمار ما بیش ا ز 
 .کاهش رواناب ها را مشاهده می کنیم

میلیارد متر مکعب جایگاه هایی برای  ۵1مدیرکل دفتر حفاطت از منابع آب کشور ادامه داد: بیش از 
دخیره آب برای تامین نیاز ها ساخته ایم اما در بلند مدت که نگاه می کنیم اگر جریانات آب های 

 ۳1میلیارد متر مکعب است در سال جاری اردیبهشت ماه این رقم کمتر از  ۶۸سطحی ما بیش از 
 .میلیارد متر مکعب است

هزار ساله ایران تنها با منابع آبی تهدید می شود، تصریح کرد: اگر چه  11وی با بیان اینکه تمدن 
، اگر درصد است اما همه جامعه از این میزان مصرف برخوردار هستند ۶مصرف ما در بحث شرب 

آموزش مدیریت مصرف بهینه را از فرزندانمان آغاز نکنیم و ایستادن در لبه تیغ را باور نداشته باشیم، 
 .تغییر در نگرشمان انجام نمی شود

 چرا کشاورزان رایگان آب زیرزمينی مصرف می کنند

کردن آب های  مصطفوی با بیان اینکه مجلس باید بازنگری در قوانین را بپذیرد، اظهار داشت: رایگان
زیرزمینی برای استفاده کشاورزان بزرگترین لطمه را به ذخایر آب های زیرزمینی وارد کرد.و این پیام 

قانون  1۴1را به مصرف کننده ها منتقل کرد که آب بهایی ندارد. در حالی که این اقدام مغایر با اصل 
 .اساسی بوده و آب را متعلق به همه ملت ایران می داند

دفتر حفاظت از منابع آب کشور تاکید کرد: در بحث مدیریت منابع آب های زیرزمینی اولویت  مدیرکل
 .با بخش کشاورزی است در کنار آن دو موضوع راندمان و تدبیر اقتصادی آب تعیین کننده است

در ادامه این گفتگو علی سید زاده مدیر اداره مصرف شرکت مهندسی آبفای کشور با اشاره به 
اقدامات متعددی انجام  4۳گفت: برای عبور از بحران آب در تابستان  4۳منابع آبی در سال مدیریت 
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شد که در نتیجه مدیریت علمی مهندسی شبکه توزیع، مدیریت فشار، بخش مصارف و اقدامات 
 .عبور کنیم 4۳نظارتی توانستیم از بحران آبی در تابستان 

ید نگاه به وزارت نیرو باشد، ما در این زمینه نیازمند وی افزود: صرفا برای عبور از بحران آبی نبا
وحدت ما بین همه دستگاه ها هستیم در حمایت از طرح های تصویب شده و الیحه ها، تعرفه ها و 
موارد قانونی، وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاهیان و مهندسان مردم و بدنه دولت )وزارت نیرو( همه 

 .دخیل هستند

کت مهندسی آبفای کشور با بیان اینکه منابع آبی در ایران مجانی توزیع می مدیر اداره مصرف شر
شود، گفت: همکاری دولت و مجلس، هدایت بخشی از اعتبارات و افزایش تعرفه آب برای مدیریت 

منابع آبی در سال جاری مهم است. اقدامات متعدد برای فرهنگ سازی انجام شده است هر 
ای خرید ابزار کاهنده مصرف آب فراهم شود. اما با تعرفه پایین نمی ساله باید اعتبار مناسبی بر

 .توانیم به وضعیت کشورهای توسعه یافته در این زمینه برسیم

 ۶سید زاده اضافه کرد: وقتی مصرف کننده ما ارزش آب را نداند چه لزومی دارد با قیمت قبض آب 
هزار تومان است.به نظر  ۸1قیمت آن  هزار تومانی به سمت خرید شیرهای کاهنده مصرف برود که

می آید با فزایش تعرفه های آب نه قیمت آب که با حامل های انرژ اشتباه گرفته شود می شود 
 .مصرف آب را مدیریت کرد

تومان تمام  111مدیر اداره مصرف شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: یک متر مکعب آب با قیمت 
تومان به مصرف کنندگان به فروش می رسد، بنابراین با  ۳11می شود اما این مقدار با قیمت 

 .افزایش تعرفه آب مدیریت منابع مالی شرکت آب و فاضالب به سمت بازسازی شبکه ها می رود

وی همچنین گفت: وب سایت آب نما اداره آب و فاضالب کشور انواع روش های صرفه جویی در آب 
جود در کاالها( را توضیح می دهد. که در فرهنگ را و مقدار استفاده شده آب های مجازی)آب مو

 .سازی بسیار موثر خواهد بود

 هزار کيلومتر شبکه آبی کشور فرسوده است ۱۳

هزار کیلومتر شبکه آبی فرسوده در بخش شهری خبر داد و گفت: اصالح هر کدام  ۴2سید زاده از 
داره مصرف شرکت مهندسی آبفای میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. مدیر ا 1۵1از این شبکه ها به 

کشور با بیان اینکه قوانین در باره مدیریت و مصرف آب بازدارنده نیست، افزود: ما باید از تجربه 
کشورهای توسعه یافته استفاده کنیم. با وجود منابع آبی زیاد قوانین سفت و سختی دارند اما در 

 .اختیار ما نیست ایران ابزار مناسبی برای قطع آب مشترکین پر مصرف در

وی از مجلس شورای اسالمی در خواست کرد تا طرح دو فوریتی بهینه سازی مصرف آب برگرفته 
از تجارب سایر کشورها را که هنوز در کمیسون های مجلس در حال بررسی است با وضع قوانین 

 .ت کنیمبازدارنده پشتوانه قانونی را در اختیار ما بگذارند تا مشترکین پر مصرف را مدیری

در پایان این گفتگو هم محمدتقی توکلی رئیس کمیته آب مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
و  ۴قوانین زیادی پیرامون مدیریت منابع آبی وجود دارد، اظهار داشت: تکالیف بی شماری در برنامه 

خش مهمی از توسعه کشور پیرامون مدیریت منابع آبی داریم که اگر به موقع انجام می دادیم ب ۵
 .بحران آب حل می شد

وی ادامه داد: در بخش توسعه پایدار منابع آب قانون، در پروژه های غیر سازه ای در دشت ها 
اقدامات حفاظتی، داریم. جلوگیری از برداشت های غیر مجاز که عمده مشکل آبی کشور است در 

ه در برداشت های مجاز مواجه بیالن وزارت نیرو اثر خود را نشان نمی دهد و ما با سو استفاد
 .هستیم

توکلی گفت: یکی از مسائلی که وجود دارد تحویل حجمی آب است تا هر کسی هر چه اراده می 
کند برداشت نکند. با توجه به گستره ساختاری در کشور مثل شرکت های آب منطقه ای خیلی 

شد. ما در سطح حوزه های راحت می شود قوانین را اجرایی کرد و مانع از شکل گیری بحران آب 



آبریز با به هم ریختگی مدیریتی مواجه هستیم که این باعث زیاده خواهی و افزایش مصرف شده 
 است

====================== 

 کاسه شود  مدیریت آب در ایران یک
 ومرج آبی در مجلس هرج

 کاليفرنيا ایالتی دانشگاه علمی هيأت .عضو فراستی علی
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آب در سالی و کمبود  آمده است : مشکل خشک 49تیر  ۳به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 
ایم. برخی از دالیل طبیعی  کشور چندوجهی است و بنا بر دالیل گوناگون، به این نقطه رسیده

ها هستند. به همین دلیل تالش برای حل این بحران نیازمند  و برخی ناشی از رفتار انسان
 توان اکتفا کرد. حل ساده و فوری نمی های چندوجهی است یعنی تنها به یک یا چند راه حل راه

خود مشغول داشته،  آنچه توجه کارشناسان دولتی و همچنین کارشناسان مستقل را به
ها باید  حل های فنی هستند که نیازمند مدیریت میدانی است. برخی از این راه حل بیشتر راه

طور اورژانس در سراسر کشور اجرا شده یا در دستور اجرا قرار گیرند همچون تغییر شیوه  به
ای یا تحت فشار، تغییر الگوی کشت و هدایت  زی به شیوه آبیاری قطرهآبیاری در کشاور

زدایی از آب دریاهای آزاد و انتقال آن  مصرف آبی، نمک های کم کشاورزان به سمت کشت گونه
های فاضالب در تمامی  آب، تغییر شیوه ذخیره آب، گسترش و تکمیل شبکه به نواحی کم

رسانی یا تزریق آن به  ش آب بازیافتی به شبکه آبها و روستاها، تصفیه پساب و چرخ شهر
کردن  کشی آب آشامیدنی، متوقف های فرسوده لوله های زیرزمینی، بازسازی شبکه بستر

های غیرمجاز حتی به قیمت کاهش تولیدات  اعطای مجوز حفر چاه در تمام کشور، بستن چاه
ست سدسازی، گسترش های آب مجاز، تجدیدنظر در سیا دارکردن چاه کشاورزی، کنتور

 ای و امثالهم. داری برای تقویت ذخایر زیرزمینی؛ ترویج کشت گلخانه آبخیز
شده هستند ولی اجرای آنها نیاز به همکاری نزدیک بین  ها کامال شناخته حل فناوری این راه

تر،  ها و ادارات متعدد و همچنین مشارکت فعال شهروندان دارد. اما مشکل بزرگ وزارتخانه
خواهم  گری در ساختار مدیریت و حکمرانی آب است. برای تشریح بهتر مسئله، اجازه میبازن

 مثالی بزنم:
کنند و  مردم یک سرزمین و ارتش یک کشور در زمان صلح و آرامش، یک نوع کار و زندگی می

در زمان جنگ نوع دیگری. قوانین و شیوه مدیریت و حکمرانی منابع آب کشور در بهترین حالت 
اند و حاال که کشور و  زمان صلح با طبیعت یعنی شرایط پرآب و وفور منابع آبی تنظیم شده برای

های  سالی قرار گرفته، باید به بازنگری ساختار با خشک« جنگ تحمیلی»جامعه در یک 
کار  را مطابق شرایط موجود و براساس نیازهای جدید تغییر داد. این  مدیریت آب پرداخت و آن

ر و سخت است چون باید نگاه مدیران کالن و حتی نگاه شهروندان، به مقوله آب گی بسیار نفس
مرور  ها و مؤسسات آموزشی و متولی آب به با کار آموزشی فشرده از طریق تمامی رسانه

 توان به چنددسته تقسیم کرد: های ساختاری را می حل تغییر کند. راه
 تمرکززدایی از حکمرانی منابع آب -1
 و تغییر قوانین حکمرانی و مدیریت منابع آب توسط مجلس بازبینی -2
 کردن زمینه مشارکت شهروندان در حکمرانی و مدیریت منابع آب فراهم -۳
 تشکیل کمیسیون آب در مجلس -9
 تشکیل وزارت منابع آب -٦
 عالی آب تغییر نقش و جایگاه شورای -١

مرور این شیوه مدیریت  روع شد و بهدر ایران مدیریت متمرکز منابع آب از زمان پهلوی اول ش
که نقش شهروندان در حکمرانی و مدیریت آب  طوری امروز شدت یافته است؛ به متمرکز تا به
کننده،  کننده، توزیع جویی خالصه شده است. با این شیوه دولت متولی تأمین تنها به صرفه
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د را در این امر دخیل و گذار آب و منابع آب شده است و جامعه نیز خو تصفیه کننده و قیمت
سالی  داند. جامعه )اعم از شهرنشینان و کشاورزان( دولت را مقصر خشک شریک نمی

 داند و منتظر است دولت نیز مشکل را حل کند. می
 مشارکت شهروندان در شوراهای محلی آب

م ای انجا صورت محلی و منطقه تا قبل از دوران پهلوی اول مدیریت و حکمرانی منابع آب به
سفیدان مشترکا برای تأمین و توزیع منابع  ها، کدخداها و ریش شد و صاحبان زمین، میراب می

 ۸1، ۷1گرفتند. البته جوامع امروزی بسیارمتفاوت از  شده تصمیم می آب در تعیین قیمت تمام
کردن نظام مدیریت آب، االن ضروری است  سال پیش هستند ولی پس از این دوران و مدرنیزه

ها و روستاها؛ مدیریت آب  کززدایی از این صنعت پرداخته شود. پس از اداره شهربه تمر
رو شده و االن زمان آن  ترین معضلی است که جامعه کنونی با آن روبه ترین و پیچیده مشکل

بینی ساختارهای مناسب به  رسیده است دولت این امر مهم را با تدوین قوانین و پیش
 د.صاحبان این سرزمین محول کن

در بسیاری از ممالک پیشرفته و ازجمله در آمریکا )که بنده از نزدیک شاهد آن هستم( نقش 
گذاری کالن آب و تأمین آب در سطح کالن  دولت فدرال یا دولت ایالتی صرفا محدود به سیاست

و تأمین اعتبارات رقابتی مرتبط با آب است. ادارات محلی آب مستقل هستند و با مدیریت 
گذاری تأمین؛ مهندسی منابع، تصفیه آب  شوند و این ادارات مسئول سیاست ره میمحلی ادا

گذاری آب در حوزه فعالیت خود هستند. ادارات آب دو شکل اداری دارند:  و پساب، توزیع و قیمت
عنوان یک مؤسسه خدمات  شوند یا به وسیله یک شهرداری یا استانداری ایجاد می یا به

از ساکنان یک منطقه. در هر دو حالت باالی سر همه مؤسسات آب  وسیله تعدادی عمومی به
ای  نفر از ساکنان همان منطقه 4و فاضالب یک شوراست که عموما متشکل از پنج یا هفت یا 

دهی همان اداره است. اعضای شورای آب و فاضالب آن  است که در حوزه جغرافیایی خدمات
همان منطقه برای یک دوره چهارساله انتخاب  مناطق با رأی مخفی و مستقیم مردم ساکن در

شوند. اهمیت انتخابات شورای آب و فاضالب کمتر از اهمیت انتخابات برای شورای شهر  می
 نیست.

گذار و حکمران منابع و مدیریت آب منطقه خود هستند و به  اعضای این شوراها سیاست
طور داوطلبانه وارد  کنند و به ت نمیگو. معموال این افراد حقوقی دریاف دهندگان خود پاسخ رأی

شوند ولی برای ساعاتی که در جلسات علنی شورای آب شرکت  کارزار انتخاباتی می
کنند. آنها مدیر اداره آب و  الزحمه دریافت می کنند براساس نرخ رایج برای یک متخصص حق می

دیر اداره سرپرست گوست. م کنند و مدیر به این شورا پاسخ فاضالب حوزه خود را تعیین می
کند. این شورا بنا بر پیشنهاد  طور روزمره آن مؤسسه را اداره می اداره مربوطه است و به

کند؛ برای توسعه خدمات  مدیران و کارمندان قیمت خدمات آب و فاضالب را مشخص می
 دهند؛ نحوه تعامل با دیگر مؤسسات آبی که در مجاورت حوزه ریزی درازمدت انجام می برنامه

طور  کنند؛ در مدیریت کالن آب ایالت یا استان حق رأی و نظر دارند. به آنهاست را تعیین می
رسانی و  خالصه این شوراها حکمران منابع آب حوزه خود هستند ولی از قوانین مشخص آب

 کنند. شود پیروی می کیفیت آب که توسط دولت مرکزی تعیین می
 سردرگمی در حکمرانی منابع آب

ضر سه کمیسیون مختلف در مجلس هریک بخشی از مسئولیت آب کشور را برعهده حا درحال
دارند: کمیسیون کشاورزی؛ آب و منابع طبیعی به نیازهای آب کشاورزی و توسعه کشاورزی 

های تولید، تصفیه، ذخیره و توزیع  ها و سیستم توجه دارد؛ کمیسیون عمران به ساخت شبکه
اندیشد. به موازات این  به موضوع آب برای تولید برق میپردازد و کمیسیون انرژی  آب می

گوی هریک از این  های جهاد کشاورزی، مسکن و عمران و نیرو پاسخ ها وزارتخانه کمیسیون
رود و با همان سؤاالت  ها است و گاه وزیر نیرو از این کمیسیون به آن کمیسیون می کمیسیون

ومرج و  دهد. در مجموع نوعی هرج سخ میولی از زاویه منافع و وظایف آن کمیسیون پا
سردرگمی در موضوع آب در مجلس وجود دارد و این سردرگمی و نداشتن سیاست واحد خود 

 دهد. را در جامعه نشان می
قدر حیاتی است که نیازمند تشکیل یک کمیسیون مستقل و یک وزارتخانه  موضوع آب آن

« آب»نام   نحوی با کاالیی به ی که بهها و امور مستقل به همین نام است. کلیه فعالیت
توان سیاست خودکفایی  کاسه شود. بیش از این نمی کند باید سرجمع و یک سروکار پیدا می



توان به  محیطی آن توجه شود. نمی در کشاورزی را ترویج کرد بدون اینکه به تبعات زیست
نیرو را مجبور کرد آب آن  آب ادامه داد و سپس وزارت بر در مناطق خشک و کم توسعه صنایع آب

ها بدون توجه به منابع آبی پرداخت.  توان به توسعه شهرها و شهرک صنایع را فراهم کند. نمی
 وپاش شده است. ومرج و ریخت متأسفانه نبود هماهنگی در رأس منجر به هرج

 توجهی به منابع و ذخایر آب بریم که با دوران وفور یا بی سر می ما در دوران خاصی به
سال گذشته قوانین و مقرراتی برای حکمرانی و مدیریت  ۸1، ۷1بسیارمتفاوت است. در طول 

آب تصویب شده که االن منجر به این فاجعه شده است. دولت و مجلس نیازمند بازنگری در 
شود؛ اعم از کشاورزی، توسعه  همه قوانینی هستند که به هر شکل به موضوع آب مربوط می

، آمایش سرزمین، افزایش یا کاهش جمعیت و امثالهم. برخی قوانین در صنایع، توسعه شهری
های پس از انقالب ناشی از هیجانات و احساسات آن دوران صرفا متوجه خودکفایی در  سال

شد که این خودکفایی به چه بهایی باید حاصل  کشاورزی بود و اصال به این موضوع فکر نمی
« طرح طوبی»زبینی و ارزیابی است قانونی است که به شود. یکی از قوانینی که نیازمند با

معروف شده است. در این طرح به هرکس که زمین بایری را آباد و قابل کشت کند سند آن 
شود. این طرح باعث شد هرکس با حفر چاه و بدون مطالعات ضروری به کشت  زمین اعطا می

ابی دقیقی از نتیجه این طرح هایی دست بزند که قابلیت کشت نداشت. آیا ارزی روی زمین
وجود دارد؟ تخمین کلی این است که این طرح به تاراج منابع آبی کشور در ازای تولید 

ها موردبررسی قرار گیرد و  غیرصنعتی منجر شد. زمان آن رسیده است که نتیجه این سندزدن
دور کشاورزی  دهند از کار ادامه می هایی که بدون بازده کافی به  بسا بسیاری از زمین چه

در همین راستا؛ سپردن حمکرانی و مدیریت آب به   شوند.« بازنشسته»اصطالح  خارج و به
تر از تشکیل  مراتب مشکل آید ولی کاری به نظر ساده می شوراهای منتخب مردم اگرچه به
ترین دستاورد دولت خاتمی اصرار بر تشکیل این  نظر بنده مهم شوراهای شهر و روستاست. به

ترین دستاورد دولت روحانی تدوین لوایح  نظر بنده مهم سال معطلی بود. به 1۸اها پس از شور
مرتبط با تشکیل شوراهای آب و فاضالب و سپردن این امر مهم به دست مردم است. 

معنی تداوم  آمیزی داشته است. تداوم این شیوه به حکمرانی و مدیریت دولتی نتیجه فاجعه
 فاجعه است.

 ری در ساختار مدیریت آب کشورضرورت بازنگ
عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و  نام شورای حاضر کمیسیونی به درحال

تدوین راهبرهای »جمهور یا معاون وی برای  معادن، کشور و امور اقتصادی به ریاست رئیس
« های منابع آب محدودیت ها و کردن ظرفیت ملی توسعه منابع آب و اتخاذ تدابیر الزم برای لحاظ

شرح وظیفه دارد که همگی  12کند. این شورا  دهد و تصمیماتی اتخاذ می تشکیل جلسه می
چیزی است  عالی آن در روی کاغذ زیبا و جذاب هستند ولی در عمل نتیجه نقش این شورای

عالی آب تشکیل شده و  جلسه شورای 1۳اکنون شاهدش هستیم. تا به امروز  که هم
تی اتخاذ کرده ولی نتیجه عملی نامحسوسی داشته است و هر روز بحران کمبود آب تصمیما

 شود. شدیدتر می
در کنار نام این شورا باید ناظر بر این باشد که این شورا برایند تصمیمات و « عالی»اساسا واژه 

نظرات شوراهای آب در سراسر کشور است نه اینکه همان چند وزیری که در جلسات هیأت 
اند مجددا دور هم جمع شوند و همان تصمیمات را به شکل دیگری بیان و  ت شرکت کردهدول

 تصویب کنند.
سالی کنونی کشور ناشی از  جدای از عوامل طبیعی و روند گرمایش کره زمین؛ خشک

سوءمدیریت منابع آب، نبودنظارت و مشارکت شهروندان در این موضوع حیاتی و فساد و 
گفته نماینده بهبهان و آغاجاری در مجلس؛  ری کشور است. حتی بنا بهومرج در نظام ادا هرج

های  های انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر و طرح مدت کنونی از جمله طرح های کوتاه حل راه
 است.« گری بازی و البی تابع سیاسی»زدایی از آب دریاهای آزاد هم  نمک

زمینه آب فراموش شده نقش کشاورزان،  گیری در گذاری و تصمیم آنچه در چرخه سیاست
درصد آب   42نظر بنده باید نمایندگان کشاورزان )که  کنندگان آب است. به شهروندان و مصرف
درصد آب کشور را  کنند(؛ نمایندگان ساکنان شهرها و روستاها )که شش  کشور را مصرف می

کنند( در هر منطقه  ا مصرف میدرصد آب ر کنند( و نمایندگان صنایع و معادن )که دو  مصرف می
یا آبخیز دور هم جمع شوند و با توجه به ذخایر و منابع موجود آب نسبت به چگونگی استفاده 



از این منابع تصمیم بگیرند. تشکیل شوراهای محلی آب و فاضالب گامی در جهت کاهش 
هم باید گذاری آب  نقش دولت و سپردن امور به دست شهروندان است. اقتصاد آب و قیمت

براساس عرضه و تقاضا و وفور یا کمبود آب در همان منطقه تعیین شود. در این راستا 
باید برایند نظرات و تصمیمات این شوراهای شهروندی در سراسر کشور « عالی آب شورای»

 باشد.

============ 

 :فرماندار محمودآباد

 بحران کم آبی در روستاهای محمودآباد جدی شده است

http://www.mehrnews.com/news/2786181 
 

آمده است : بحران کمبود آب  49تیر  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / محمود آباد در تاریخ 
 .ی محمودآباد جدی شد و برخی با کمبود آب آشامیدنی مواجه شده انددر روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مدیریت بحران شهرستان محمودآباد که صبح چهارشنبه برگزار 
شد، از نحوه توزیع آب وضعیت اراضی کشاورزی محمودآباد انتقاد و این وضعیت بحرانی و تاسف بار 

 .مطرح شد

شاورزی شغل اصلی و نیاز اساسی مردم منطقه است و با توجه به وضع موجود در حال حاضر ک
دیگر کشاورزی برای مردم روستاها توجیه اقتصادی ندارد، از اینرو سیف هللا فرزانه فرماندار 

محمودآباد در جلسه مدیریت بحران عنوان کرد: کاهش چشمگیر آب رود هراز و همچنین کاهش 
 11نی و به دلیل کاهش نزوالت آسمانی و شرایط آب و هوایی حدود سطح آب سفره های زیر زمی

هزار هکتار از اراضی کشاورزی بدلیل کمبود آب در معرض استرس آبی قرار داده که ضروری است 
مسئولین ذیرط از جمله امور منابع آب و اداره توزیع و بهره برداری توجه بیشتری در جهت تامین آب 

 .ین بحران داشته باشندبه منظور برون رفت از ا

وی افزود: بحران کم آبی در بخشی از روستاهای بخش سرخرود به حدی است که کشاورزان آب 
متری زمین با چاه برای مزارع کشاورزی تامین می کند و حتی تعدادی از روستاها  11را از عمق 

 .دچار کمبود آب آشامیدنی شده اند

آباد گفت: در حال حاضر کمبود آب بهترین توجیه برای رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان محمود
تبدیل اراضی کشاورزی بشمار می رود و عدم حمایت از کشاورزان آینده ناگواری را در پیش خواهد 

 .داشت

========== 

 های پنهان آب/ توقف برداشت ميلياردی ذخایر آب آغاز طرح نجات سفره

http://www.mehrnews.com/news/2785131 
 

آمده است : یک مقام مسئول در وزارت نیرو  49تیر  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 ۶احیا و نجات ذخایر زیرزمینی آب کشور، اضافه برداشت  گفت: در اولین گام از اجرای طرح

 .میلیاردمترمکعبی از سفره های زیرزمینی متوقف می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی مصطفوی در نشست بررسی طرح احیا و تعادل بخشی 

ای های زیرزمینی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق این طرح گفت: باید اقدامات اساسی بر آب
 .حفاظت از منابع آب زیرزمینی صورت گیرد

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران اظهارداشت: شرایط بهره برداری از آب 
به ویژه آب های زیرزمینی نامطلوب است و ادامه این روند حیات و امنیت ما را به خطر خواهد 

 .انداخت
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طرح خاطرنشان کرد: در گام اول همه تالش ما این است که مصطفوی با اشاره به افق اجرای این 
میلیارد مترمکعب اضافه برداشت ساالنه از سفره آب زیرزمینی کشور که در طول دوره شش  ۶از 

 .ساله برداشت می شود، جلوگیری کنیم

وی مشارکت دستگاه های اجرایی مرتبط در اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
روری دانست و گفت: جلسات شورای حفاظت منابع آب استان و شهرستان ها باید به صورت را ض

مرتب برگزار شود تا اهمیت موضوع برای سایر دستگاه ها تبیین شده و مصوبات الزم برای سرعت 
 .بخشی طرح در سطح استان اخذ شود

اتی و ملی که مربوط به این مقام مسئول در وزارت نیرو در مورد نقش آب به عنوان یک منبع حی
نسل های آینده نیز هست، بیان داشت: با توجه به تاکیدات رهبری و همراهی مقامات ارشد 

 .کشور امیدواریم که از منابع آب های زیرزمینی بهره برداری بهینه صورت گیرد

=========== 

 :رئيس سازمان جهاد کشاورزی زنجان

 زی زنجان شناسایی شددار در حوزه کشاور واحد توليدی مشکل ..۲

http://www.mehrnews.com/news/2786088 
 

س سازمان جهاد آمده است : رئی 49تیر  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ زنجان  در تاریخ 
واحد تولیدی مشکل دار در بخش کشاورزی استان زنجان  ۳1۳کشاورزی استان زنجان گفت: 

 .شناسایی شده است
شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای  به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه سه

عناوین افزایش و افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی در حوزه کشاورزی، چهار برنامه با 
تمام، ایجاد واحدهای تولیدی جدید و افزایش  سازی واحدهای تولیدی، تکمیل واحدهای نیمه فعال
 وری انجام شده است. بهره

واحد غیرفعال در بخش کشاورزی داریم که مشکالت  1۷۳فعال و  واحد نیمه 1۳1وی اظهار داشت: 
 ن واحدها به چرخه تولید باز گردند.ریزی مناسب ای این واحدها احصا شده تا با برنامه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: جهاد کشاورزی استان زنجان در راستای 
تا  دار را احصا کرده  توسعه واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی، بانک اطالعاتی واحدهای مشکل

 ت اسمی برسند.دار به ظرفی از طریق تامین منابع مالی و پرداخت تسهیالت یارانه

فعال  سازی واحدهای تولیدی نیمه جعفری تاکید کرد: تالش جهادکشاورزی استان زنجان فعال
تمام در واحدهای  است که در این راستا امسال بانک اطالعاتی و شناسایی واحدهای نیمه

 باز گردند. شیالت، گلخانه و کشاورزی را داشتیم تا با تامین منابع مالی، این واحدها به چرخه تولید

 بردار کشاورزی وجود دارد. هزار بهره 4۶وی افزود: در استان زنجان 

تمام،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: در بحث شناسایی واحدهای نیمه
تمام شناسایی  واحد نیمه 1۶واحد و گلخانه  ۶۶واحد، کشاورزی  11واحد، شیالت  ۵۶در حوزه دام 
 سازی شوند. صیص اعتبار، این واحدها فعالشده تا با تخ

 جعفری افزود: امسال ایجاد واحدهای تولیدی با هدف تکمیل زنجیره ارزش است.

=========== 

 دهد؛ مهر گزارش می

 آبی هرمزگان قرمز شد/ بودجه استانی پاسخگو نيست چراغ بی
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آمده است : وضعیت آب در  49تیر  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ بندرعباس در تاریخ 
آسمانی، افت  هرمزگان قرمز شد، عمق بحران تا حدی است که بواسطه کاهش نزوالت

های عمیق  ها، تامین آب به چاه ها و قنات شدید آب سد استقالل میناب، خشک شدن چشمه
 .کشیده شده است

سال پیش تاکنون روزهای اول تا هفتم تیرماه با نام هفته صرفه  2۸به گزارش خبرنگار مهر، از 
یش چندبرابری میزان جویی در مصرف آب نام گذاری شده است. این نام گذاری با توجه به افزا

مصرف آب در روزهای آغازین فصل تابستان و در راستای آگاهی بخشی به شهروندان نسبت به 
 .ضرورت مصرف بهینه آب انجام می شود

بحران خشکسالی در هرمزگان در حالی وارد شانزدهمین سال شده که به گواه آمار و ارقام روایت 
سالها کماکان ادامه دارد و هم اکنون به بحرانی ترین غم انگیز کاهش بارندگی پس از گذشت این 

شرایط خود رسیده است. به گونه ای که هرمزگان به عنوان جنوبی ترین استان کشور این روزها 
 .را نیز با خود به یدک می کشد« کم بارش ترین استان کشور»پسوند 

ب سد استقالل عمق بحران تا حدی است که بواسطه کاهش نزوالت آسمانی، افت شدید آ
میناب، خشک شدن چشمه ها و قنات ها و عدم اعتبار الزم جهت توسعه شبکه آب شیرین کن، 
در این روزها بخش عمده ای از آب مصرفی استان از طریق چاه های عمیق و نیمه عمیقی تامین 

 .می شود

یه است به آب های زیر زمینی که تشکیل آن سالها به طول انجامیده است به سرعت در حال تخل
درصد  12درصد از سد،  2۵درصد آب شرب شهرهای استان از چاه،  ۶1گونه ای که در حال حاضر 

 .درصد از خط محرم تامین می شود ۳از آب شیرین کن ها و 

 بودجه استانی پاسخگوی رفع مشکل آب نيست

ن اینکه استاندار هرمزگان در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان هرمزگان ، با بیا
یکی از مهمترین مباحث ما در هرمزگان تامین آب شرب است، عنوان کرد: اعتبارات استانی دیگر 
بیش تر از این پاسخگوی رفع مشکل آب نیست و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط، باید جذب 

 .اعتبارات بیش تر را از طریق وزارتخانه های مربوطه پیگیری کنند

کرد: تمام تالش ما در مجموعه مدیریت استان هرمزگان تامین آب شرب جاسم جادری خاطرنشان 
به خصوص برای بندرعباس بوده و در این راستا تمامی بودجه ها از اعتبارات تملک دارایی استان 

تخصیص داده شده و وزارت نیرو حتی یک ریال هم برای طرح تامین آب شرب بندرعباس به ما 
ن در حالی است که شهر بندرعباس بحرانی ترین شهر کشور به اعتباری تخصیص نداده است. ای

میلیارد تومان برای تامین آب شرب این شهر اختصاص  11لحاظ کمبود آب اعالم شده و ما نزدیک به 
 .داده ایم

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم آب به راحتی هدر رود، افزود: مردم نباید نسبت 
جویی در مصرف آب بی توجه باشند که در این راستا نیاز است فرهنگ سازی صورت گیرد به صرفه 

 .و صدا وسیما نیز باید به این امر و صرفه جویی و کاهش مصرف آب کمک کند

جادری با اشاره اجرای طرح اضطراری تامین آب بندرعباس و بندرخمیر از پایین دست سد شمیل و 
لیتر در ثانیه به آب بندرعباس و بندرخمیر اضافه و  ۶11تا  ۵11ین طرح نیان، تصریح کرد: با اجرای ا

جایگزین آب انتقالی از سد میناب شد اما با این وجود متاسفیم که باغات کشاورزان میناب در حال 
 .خشک شدن است و نمی توانیم به آنها آب دهیم و این آب باید درست مصرف شود

گان در خصوص وضعیت انتقال آب سد جگین نیز بیان داشت: در نماینده عالی دولت در استان هرمز
سد جگین نیز آب زیادی وجود دارد که استفاده ای از آن نمی شود و شرکت آب منطقه ای باید در 

این مورد چاره اندیشی کند چون حداقل می توانیم با استفاده از آن مشکل آب شرق استان را حل 
 .کنیم

 ور استهرمزگان کانون خشکسالی کش



قصه تلخ عدم تخصیص اعتبارات مناسب طی سالیان گذشته هم اکنون اثرات خود را برجای 
گذاشته و هر روز برگ جدیدی از آن رونمایی می شود. به گونه ای که با وجود داشتن بیش از 

از آب شیرین کن ها تامین می شود   درصد آب مصرفی استان 12کیلومتر نوار ساحلی تنها  1111
در سد جگین هنوز کار انتقال این آب   میلیون متر مکعب آب 2۶1نین با وجود ذخیره بیش از . همچ

درصد آب  2۵سد بزرگ استان تنها توانایی تامین  ۳به شهرستان های مجاور انجام نشده تا 
 .مصرفی مردم را داشته باشند

یان داشت: با توجه مدیرعامل آب و فاضالب شهری هرمزگان در خصوص وضعیت منابع آبی استان ب
به محدودیت منابع آبی در مقایسه با سال های گذشته، برداشت های بی رویه از سفره های آب 
زیرزمینی در استان باعث شده تا منابع آب شیرین از یک منبع تجدید شونده به یک منبع میرا تبدیل 

طرف و استمرار بحران شود. افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش نیاز آبی در شهرها و از یک 
 .خشکسالی طوالنی، منابع آبی استان را با چالش جدی مواجه کرده است

مترمکعب بر ثانیه  ۴حسین خادمی با بیان اینکه در حال حاضر آب مورد نیاز شهرهای استان معادل 
است، اظهار داشت: به رغم تالش های به عمل آمده و به کارگیری تمامی منابع آبی موجود با 

لیتر در ثانیه آب فراهم شده که  ۵11هزار و  ۳زسازی چاهها و کاهش تلفات فیزیکی، امکان تامین با
لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم و این کمبود بایستی از طریق صرفه جویی و مدیریت  ۵11با این وجود 

 .مصرف آب جبران شود

سیاری از منابع آبی از بین ساله خشکسالی ب 1۶مدیرعامل آبفاشهری هرمزگان افزود: در دوره 
رفت اما متاسفانه شاهد افزایش روزافزون مصرف آب بدلیل تزاید جمعیت و جمعیت شناور در 

 .شهرهای استان و عدم توجه به فرهنگ صرفه جویی بوده ایم

وی تاکید کرد: هم اکنون استان هرمزگان به بحرانی ترین شرایط تامین آب رسیده است به طوری 
در وضعیت فعلی به کانون خشکسالی در کشور رسیده و جزو چهار استان کم آب که هرمزگان 
 .کشور است

خادمی هشدار داد: در حال حاضر شهرهای بندرعباس، بندرخمیر، سیریک، رویدر، جاسک، تخت و 
قلعه قاضی در وضعیت تنش آبی و کمبود شدید آب روبرو هستند که در تمام این شهرها پروژه 

کم آبی در دست اجراست و شهرهای بیکا، زیارتعلی، فارغان، بستک، جناح، های مقابله با 
 .سردشت گوهران، هشت بندی و گروگ در آستانه بحران و تنش آبی قرار دارند

مدیرعامل آب و فاضالب شهری هرمزگان بیان داشت: مطالعات اولیه برای انتقال آب سد جگین به 
نجام شده اما عملیاتی شدن چنین پروژه ای زمان شهرستان های جاسک و میناب و بندرعباس ا

بر و مستلزم صرف هزینه بسیار زیادی است. بدلیل مسافت طوالنی شبکه انتقال آب سد جگین 
سال به طول می  ۴میلیارد تومان نیاز دارد و بیش از  ۴11اجرایی شدن این پروژه به اعتباری حدود 

 .انجامد

ه الزم برای تکمیل و توسعه پروژه های آب شیرین کن در خادمی با انتقاد از عدم تخصیص بودج
سالیان گذشته، خاطرنشان کرد: حمایت از طرح های آب شیرین کن مقطعی بوده است که هنگام 

خشکسالی همه از آن صحبت می کردند اما پس از بارش بارانی اندک و آبگیری سد استقالل 
 .دیگر کسی سراغی از پروژه آب شیرین کن نمی گرفت

اقدام جدی جهت پروژه آب شیرین کن بندرعباس انجام نشده  42وی یادآور شد: تا پیش از سال 
بود و حمایتی از آن صورت نگرفت اما هم اکنون که منابع آبی از دست رفته است نیاز به پروژه های 

 .این چنینی بیش از گذشته احساس می شود

 روستا با تانکر آبرسانی می شود ..۱

د نیمی از جمعیت استان هرمزگان را روستا نشینان تشکیل می دهند که بیش از در حالی حدو
روستا با بحران کم آبی مواجه هستند و طی سالیان گذشته یا چاه ها و چشمه ها عمدتا  ۷11

خشک شده اند و در بهترین شرایط آب بسیاری از چاه ها کاهش محسوس داشته و یا شور شده 
و کم آبی پیامدهای ناگواری   تان را با چالش جدی مواجه کردهاند. خشکسالی روستاهای اس



برجای گذاشته است. همچنین پراکندگی بسیار زیاد روستاها و محدودیت های مالی باعث شده 
که پروژه های آبرسانی روستایی در هرمزگان به نسبت سایر استان های کشور هزینه تمام شده 

 .باالتری داشته باشد

روستایی هرمزگان نیز وضعیت تامین آب روستاها را بحرانی توصیف کرد و گفت:  آبفای عامل مدیر

 .درصد متوسط بارندگی دنیا و کمتر از دو سوم بارندگی کشور را دارد 2۵استان هرمزگان کمتر از 

درصد آب شرب و زارعی استان از منابع آب زیرزمینی تامین می شود در  41وی عنوان کرد: بیش از
 .درصد و در دنیا کمتر از نصف این مقدار است ۵2میزان در کل کشور حدود  حالی که این

عبدالحمید حمزه پور تصریح کرد: به دلیل خشکسالی های مکرر و برداشت های بی رویه و با 
افزایش تعداد و عمق چاهها استفاده غیر فنی و همچنین اسراف بهره برداران از منابع آب زیرزمینی 

اورزی باعث گردیده اکثر قریب به اتفاق دشت های حاصلخیز استان با به خصوص در بخش کش
 .کاهش شدید سطح آب زیرزمینی و بیالن منفی مواجه شوند

روستا از طریق تانکرهای سیار آبرسانی می شود، خاطرنشان کرد: به علت  ۴11وی با بیان اینکه 
سازه های زمین شناسی آلوده گنبد نمکی و دیگر  ۶1وضعیت زمین شناختی استان و وجود تعداد 

کننده به خصوص در غرب استان منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در این منطقه از لحاظ کیفی 
 .بسیار نامناسب و عمال غیرقابل شرب است

 فقط شش درصد آبهای استان به مصرف شرب می رسد

وص وضعیت در ادامه علی اصغر رضایی مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای هرمزگان در خص
منابع استان اظهار داشت: آب های زیر زمینی منابع ارزشمند خدادادی است که تشکیل آن سالها 

 .در وضعیت نامناسبی قرار دارد  به طول انجامیده است اما هم اکنون این ذخایر

وی ادامه داد: در گذشته به دلیل وجود نداشتن یا در دسترس نبودن تکنولوژیهای جدید میزان 
ت از منابع آب زیرزمینی وضعیت مناسبی داشت اما هم اکنون در سراسر دشت های برداش

استان چاه های عمیقی حفر شده و موتورهای آب برقی به صورت شبانه روزی در حال تخلیه آب 
 .هستند

 ۶رضایی با اشاره به مصرف باالی آب های زیر زمینی در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تنها 
درصد نیز در بخش  2  موجود به عنوان آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد، درصد از آب های

 .درصد باقیمانده در بخش کشاورزی استان استفاده می گردد 42صنعت مصرف می گردد و 

  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان صرفه جویی در مصرف آب را یکی از نمونه های همدلی
گفت: از سوی دولت اقداماتی نظیر نصب کنتور هوشمند در  و همزبانی دولت و مردم دانست و

چاه های کشاورزی و جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز در حال انجام است اما عبور از بحران بی 
 .آبی تنها با مشارکت مردم امکان پذیر است

ریت برخالف گذشته که مسئوالن فقط مردم را به صرفه جویی تشویق می کردند هم اکنون اکث
دست اندرکاران تامین آب مصرفی مردم قاطعانه صحبت از بحرانی می کنند که ظاهرا عبور از آن به 

سادگی امکان پذیر نیست و باید برای حل آن چاره اندیشی شود. عالوه بر سهم دولت در 
گسترش زیرساخت ها و هدایت الگوی مصرف، ضروریست که مشترکین نیز فرهنگ صرفه جویی را 

امات زندگی خود قرار دهند و مصرف آب را در زندگی خود بهینه نمایند. چنانچه هر فرد روزانه جزء الز
لیتر در مصرف آب صرفه جویی نماید، می توان تابستان امسال را با کمترین چالش پشت سر   21

 .گذاشت

============ 

 گزارش مهر؛

 مسئوالنآبی در بوشهر زندگی را سخت کرد/ مردم در انتظار تدبير  کم
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آبی در شرایط  کم آمده است : 49تیر  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ بوشهر در تاریخ 
گرمای سخت این روزهای استان بوشهر، زندگی را برای مردم سخت کرده و مردم 

 .انتظار تدبیر مسئوالن در این زمینه هستند چشم
شود. استان  ایم و گرمای هوا روز به روز بیشتر می به گزارش خبرنگار مهر، وارد فصل تابستان شده

به یک کوره داغ شده که این گرما زندگی را برای مردم  بوشهر در جنوب ایران این روزها تبدیل
 .کرده است  سخت

آبی نیز این روزها امان مردم را بریده است و  آبی و کم  فرسا، مشکالت بی در کنار گرمای طاقت
قطعی چند روزه آب و وصلی چند ساعته آن، زندگی روزمره مردم را با مشکالت زیادی روبرو کرده 

 .است

ی از نقاط استان بوشهر نوبت بندی شده است که در برخی شهرها به صورت یک روز آب در بسیار
 .شود درمیان و در برخی از شهرها نیز به صورت چند ساعت برای چند روز وصل می

یکی از شهروندان بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه طی یک ماه اخیر 
های طوالنی قطع  تر از قبل شده است و آب برای زمان وضعیت آب در شهر بوشهر نامناسب

 .شود می

مهرداد تمجیدی اضافه کرد: در طول یک هفته اخیر در بسیاری از روزها آب محله ما قطع است و 
 .دهد شود نیز، فشار کمی دارد و کفاف نیازهای آبی ما را نمی هنگامی که آب وصل می

نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قطعی مکرر محمد مهرابی یکی از شهروندان برازجانی 
آب در شهر برازجان مردم را کالفه کرده است و متاسفانه مسئوالن هم کاری در این زمینه انجام 

 .دهند نمی

پخشی نیز به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه آب در بسیاری از  وحید امیری یکی از شهروندان آب
نارضایتی شدید مردم شهر را در پی داشته است و مسئوالن باید  روزها قطع است و این موضوع

 .فکری جدی به حال این موضوع کنند

های بی مورد انجام شده و آب  کاری ها و درخت کاری وی افزود: در برخی مناطق شاهدیم که چمن
م شود، ولی بسیاری از شهروندان از داشتن آب مناسب محرو زیادی برای آبیاری آنها مصرف می

 .هستند

 مصرف صحيح راهکار عبور از بحران آب

مدیرعامل آب و فاضالب استان بوشهر در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بخش عمده یعنی حدود 
های همجوار و از طریق خط آبرسانی کوثر و  درصد از آب مصرفی استان بوشهر از طریق استان 42

 .شود ب مصرفی در خود استان تامین میشود و تنها هشت درصد از آ خط کازرون تامین می

کیقباد یاکیده با بیان اینکه در همه نقاط کشور با کمبودهایی در زمینه تامین منابع آبی روبرو 
ها  آبی در سطح استان بوشهر از همه ظرفیت هستیم، اضافه کرد: به منظور رفع مشکالت کم

 .عیت بهتری باشیمکنیم ولی مردم هم باید همت کنند تا شاهد وض استفاده می

حل برای مشکل آب دانست و ادامه داد: در صورتی که منابع  وی مصرف بهینه آب را مهمترین راه
آبی به صورت مناسبی مورد استفاده قرار بگیرد، شاهد کاهش مشکالت در این بخش خواهیم بود 

 .و این موضوع نیازمند همکاری مردم است

کن نیز گفت:  ر ارتباط با تامین آب استان از طریق آبشیرینمدیرعامل آب و فاضالب استان بوشهر د
ایم و تا چندماه آینده یک  کن در استان داشته ای برای ساخت آبشیرین ریزی گسترده برنامه

 .کن جدید ساخته خواهد شد شود و در آینده نیز چند آبشیرین کن در استان افتتاح می آبشیرین
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چند سال زمان نیاز دارد و اعتبارات بسیار زیادی نیز  کن به وی اظهار داشت: ساخت آبشیرین
ها  کن اندازی آبشیرین خواهد؛ امروز باید مصرف بهینه در دستور کار باشد تا در آینده شاهد راه می

 .باشیم

 پيگيری حل مشکالت آب بوشهر با وزیر نيرو

ار داشت: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظه
های متعددی را با وزیر نیرو و معاونین وی برای حل مشکالت آب در استان بوشهر  نشست

 .ایم و همچنان با جدیت پیگیر این موضوع هستیم داشته

حجت االسالم سیدمهدی موسوی نژاد ادامه داد: مردم در استان بوشهر با مشکالت زیادی در 
 .تر کرده است ندگی را برای آنها سختزمینه آب شرب روبرو هستند و این موضوع ز

شود، اضافه کرد: مردم بارها  وی با بیان اینکه در فصل تابستان نیازهای مردم به آب بیشتر می
 .اند و ما نیز پیگیر موضوع هستیم های خود را در این زمینه به ما منتقل کرده نگرانی

نشستی که با وزیر نیرو  نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در
داشتیم موضوع آب شرب استان را تشریح کردیم و وزیر نیرو نیز وعده داد که مشکل آب استان به 

 .زودی رفع شود

 به فکر آینده باشيم

ها است که هشدارها برای بحران آب در  آبی مربوط به امروز و دیروز نیست و سال آبی و بی کم
د و اقدامی صورت نگرفته بود تا امروز که منابع آبی به شدت چنین روزهایی به صدا درآمده بو

 .کاهش یافته است

ربط باید وضعیت آینده آب را رصد کنند و  امروز نیز نباید موضوع را به سادگی رها کرد و مسئوالن ذی
 .ریزی الزم صورت بگیرد بر این اساس برای آینده برنامه

های جدید  یر در سبک زندگی مردم و استفاده از روشرسیم، به فکر تغی اینکه وقتی به بحران می
ها از امروز برای  سازی مصرف آب باشیم، راه حل مناسبی نیست و بلکه باید اقدامات و فرهنگ

 .آینده صورت بگیرد

============= 

 :مدیر کل مدیریت بحران لرستان به مهر خبر داد

 رفت دارددرصد پيش .۳تدوین سند مقابله با خشکسالی در لرستان 
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ت : مدیر کل مدیریت آمده اس 49تیر  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ خرم آباد در تاریخ 
 .درصدی تدوین سند مقابله با خشکسالی این استان خبر داد 21بحران لرستان از پیشرفت 

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر کار تدوین سند مقابله با 
 .درصدی است 21خشسکالی استان لرستان دارای پیشرفت 

خشکسالی استان لرستان با همکاری استانداری لرستان، مدیریت  وی عنوان کرد: سند مقابله با
بحران استان، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان در حال تهیه و 

 .تدوین است

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه در قالب این سند تمام اطالعات الزم در زمینه 
خسارتهای وارد شده به بخشهای مختلف استان بر اثر این پدیده  خشکسالی و همچنین میزان

مورد بررسی و اعالم می شود گفت: هم اکنون این سند از سوی کارشناسان این حوزه در 
 .دستگاههای یاد شده در حال تدوین و تهیه است
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رای پیشرفت آریایی با بیان اینکه هم اکنون کار تهیه و تدوین سند مقابله با خشکسالی لرستان دا
ذرصدی است، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این سند تا اردیبهشت ماه  21

 .سال آینده تهیه و تدوین خواهد شد

مدیر کل مدیریت بحران لرستان تصریح کرد: در سند مقابله با خشکسالی استان شرح وظایف 
 .ن پدیده اعالم خواهد شددستگاهها و همچنین راهکاری الزم برای مقابله با ای

=============== 

 :وگو با ایلنا عضو شورایاری قيامدشت در گفت
 به انتخابات فصل در فقط نمایندگان نشده/ رفع قيامدشت مردم شرب آب مشکل

 زنند می سر منطقه این
 

شورایاری عضو آمده است :  4۴تیر  ۳ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
مند هستیم گفت: هیچکدام از  قیامدشت با تاکید بر اینکه از مسئوالن قیامدشت گله

های تهران در مجلس با وجود اطالع از مشکل آب قیامدشت پیگیر این موضوع نیستند و  نماینده
 .زنند تنها در زمان انتخابات به این منطقه سر می

 
کل آب قیامدشت و عدم توجه مسئوالن به این وگو با ایلنا درباره مش مجتبی فتحی در گفت

هایی که داده  موضوع گفت: مشکل آب مردم قیامدشت هنوز حل نشده و علیرغم همه وعده
ها از ما توقع دارند و به دلیل  وی افزود: مردم بر اساس وعده شده، این مشکل پابر جا است.

 هیم.توانیم؛ پاسخ مناسبی به مردم بد توجهی مسئوالن، ما نمی بی

فتحی تاکید کرد: قرار بر این بود که بخشدار قیامدشت این موضوع را پیگیری کند، اما هنوز در 
 این باره چیزی به ما ابالغ نشده است.

عضو شورایاری قیامدشت درباره وضعیت فعلی آب مردم قیامدشت گفت: مردم آب آشامیدنی 
کنار دریا هستند و لب تشنه. آب سد کنند. اما حرف مردم این است که در  خود را خریداری می

 کند، اما مردم قیامدشت سهمی از این آب ندارند. ماملو از این منطقه عبور می

وی درباره ایجاد مخزن آب برای مردم قیامدشت گفت: قرار بر این بود که مخزن آب تا خرداد ماه 
رفت کار داشته و هنوز به درصد پیش ١1برداری باشد، اما از پارسال تاکنون این مخزن  قابل بهره

وی با تاکیدبراینکه تکلیف آب  مند هستیم. از مسئوالن استان گلهبرداری نرسیده است. ما  بهره
قیامدشت هر چه سریعتر باید روشن شود، افزود: اگر آب سد ماملو به مردم اختصاص داده 

های زیرزمینی  کند، افت آب شود. خطری که قیامدشت را تهدید می شود، مشکل آنها رفع می
 است که این امکان وجود دارد؛ بحران آب را برای این منطقه ایجاد کند.

ای شده، اما انگار گوش  عضو شورایاری قیامدشت گفت: بارها مشکالت این منطقه رسانه
 شنوایی برای رسیدگی به این مشکل وجود ندارد.

 اما است، شده داده تصاصاخ پاکدشت شهرستان به ماملو سد آب از مقداری کرد: تاکید وی
 وجود پاکدشت و قیامدشت مردم بین تفاوتی چه ندارند. آب این از حقی هیچ قیامدشت مردم
 پیگیر قیامدشت آب مشکل از اطالع وجود با مجلس در تهران های نماینده از کدام هیچ دارد.
 زنند. می سر منطقه این به انتخابات زمان در تنها و نیستند موضوع این

 
====================== 

 
 به دليل خشکسالی های چند سال اخير؛

 تعرض به منابع آب در برخی مناطق کردستان شدت پيدا کرد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/285885-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/285885-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF
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آمده است : تعرض به منابع آبی  49تیر  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ سنندج  در تاریخ 
دربرخی مناطق کردستان منجربه تشکیل پرونده هایی دردستگاه قضایی شده و رییس کل 

ین امر اقدام پیشگرانه دادگستری استان از مدیران ادارت خواست که برای جلوگیری ازافزایش ا
 .انجام دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی ظهر امروز چهارشنبه در دیدار مسئوالن و کارکنان 
دستگاه قضایی استان با نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه قوه قضاییه رسالت سنگینی 

دستگاه قضایی اتخاذ می شود بازتاب  برعهده دارد، گفت: گاهی احکام صادره و تصمیماتی که در
 جهانی دارد.

رسانه های خارجی، دشمنانان و معاندان انقالب اسالمی ایران نسبت به  وی عنوان کرد: فشار
قوه قضاییه امری بدیهی است و این گروه ها برای تضعیف جایگاه قوه قضاییه برنامه ریزی مداوم 

 دارند.

رگنمایی پاره ای از مسائل و موضوعات و دعوت به نافرمانی را وی القای بی اعتمادی در جامعه و بز
از جمله اقدامات دشمنان در جهت تضعیف قوه قضاییه ذکر کرد و ادامه داد: امروز یک کار جهانی در 

 قوه قضاییه صورت می گیرد لذا فعالیت در این قوه بسیار سخت و مشکل است.

عالرغم تبلیغات سوء دشنان مراجعات و توجه  رییس کل دادگستری کردستان افزود: خوشبختانه
مردم به احکام قضایی بسیار باال است و نارضایتی هم اگر وجود داشته باشد ناشی از آگاهی 

 اندک مردم نسبت به مسائل حقوقی است.

گروسی بخشی از پرونده های دعاوی در دستگاه قضایی استان را مربوط به دولت و بیت المال 
د: شاهد مسامحه برخی از مدیران اسبق درجهت حفظ بیت المال هستیم که خواند و بیان کر

 مدیران فعلی هم زیاد متوجه این غفلت و کوتاهی در این مبحث نیستند.

وی بر افزایش انگیزه مدیران در راستای حفظ بیت االمال و انجام وظیفه بیشتر در این خصوص تاکید 
ه شکل اساسی نسبت به پیشگیری در تعرض به بیت کرد و افزود: نیاز است در ادارت استان ب

 المال اقدام شود.

وی عنوان کرد: نبود بانک اطالعاتی در خصوص اراضی و اموال دولتی کار دستگاه قضایی در استان 
 را بیشتر کرده است.

رییس کل دادگستری کردستان اظهار داشت: به دلیل خشکسالی هایی که در سنوات اخیر ایجاد 
اهد تعرض به منابع آبی در استان هستیم که پرونده هایی هم در این خصوص شده است ش

 تشکیل شده و برای برخی از آنها هم حکم صادر شده است.

گروسی با بیان اینکه هجمه وسیعی نسبت به منابع آبی در بخش هایی از استان شکل گرفته 
شده در سنوات آینده هم روند  است، ادامه داد: با توجه به اینکه براساس پیش بینی های انجام

خشکسالی هم چنان ادامه دارد، نیاز است مدیران دستگاه های اجرایی استان برای جلوگیری از 
 تعرض به منابع آبی اقدامات پیشگیرانه بیشتری انجام دهند.

وی عنوان کرد: در خصوص ممانعت از ناهنجاری های اجتماعی هم چون تعرض به منابع آبی، 
بکه های مجازی و غیره باید اقدام فرا قوه ای صورت گیرد و در این رابطه نیاز به عزم ماهواره، ش

 تمامی مسئوالن است.

وی با اشاره به اینکه بافت حاشیه شهرها به نوعی جرم خیز و همواره یکی از عوامل افزایش 
ق حاشیه پرونده ها در دستگاه قضایی هستند، بیان کرد: انجام اقدامات پیشگیرانه در مناط

 و تمامی ارکان نظام باید در این خصوص وارد عرصه شوند.  شهرها عزم فراقوه ای را می طلبد
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رییس کل دادگستری کردستان گفت: مدیران و مسئوالن استان همان گونه که برای هزینه کردن 
منابع  اعتبارات و انجام کارهای عمرانی ولع دارند برای پیشگیری از وقوع جرم، حفظ بیت المال و

 ملی هم با جدیت بیشتری اقدام کنند.

پرونده مربوط به تعرض به اراضی ملی در دستگاه  ۸11گروسی اعالم کرد: در سال گذشته هزار و 
 میلیارد تومان شد. 2۴هکتار از اراضی ملی به ارزش  ۷11قضایی استان تشکیل و منجر به اعاده 

 2۸هزار و  224ه در دادگستری استان ثبت و پرونده سال گذشت ۴۶1هزار و  22۶وی ادامه داد: 
 پرونده هم مختومه شد.

فقره سند  2۴هزار و  ۴1، 4۳وی اظهارداشت: توسط اداره کل ثبت اسناد و امالک استان در سال 
 فقره سندمالکیت اراضی ملی صادر شده است. 2۷مالکیت تکبرگ و هزار و 

بارات عمرانی و جاری سازمان های وابسته رییس کل دادگستری کردستان با اشاره به اینکه اعت
به قوه قضاییه در استان ها توزیع می شود، بیان کرد: به دلیل حساسیت و اهمیت فعالیت های 

 دستگاه قضایی نیاز است که توجه بیشتری نسبت به سهم اعتبارات این مجموعه شود.

=========== 

 :مدیر امور آب شهرستان همدان

 حلقه چاه ۱۵۱در همدان شناسایی شد/انسداد  حلقه چاه غيرمجاز ۹۳۱

 
آمده است : مدیرامور آب  49تیر  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ همدان در تاریخ 

در شهرستان همدان خبر داد و گفت: حلقه چاه غیر مجاز  1۸۴شهرستان همدان از انسداد 
 .حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان همدان شناسایی شده است ۵2۴

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای حفاظت از منابع آب 
اقدام جدی در خصوص منابع آب انجام نشده  1۳4۳شهرستان همدان با بیان اینکه تا قبل از سال 

و با سیاست های دولت تدبیر و امید به مقوله آب اهمیت  4۳اظهار داشت: بعد از سال بود، 
 .بسیاری داده شد

وی در ادامه سخنانش به حفر چاه های غیر مجاز توسط خانه باغ ها اشاره داشت و بیان کرد: 
از حفر مشکلی که در این مورد وجود دارد آنست که شرکت آب اجازه ورود به باغ افراد و ممانعت 

 چاه را ندارد.

مدیرامور آب شهرستان همدان در خصوص انتقال آب به اراضی تحت کشت نیز گفت: انتقال آب به 
اراضی تحت کشت چاه و یا شرب خالف قوانین نیست اما انتقال آب به اراضی غیرتحت کشت 

 ممنوع بوده و با آن برخورد می شود.

حلقه چاه غیر مجازشرب در روستاها  ۴1ی بر وجود وی در مورد سئوال آبفار شهرستان همدان مبن
 حلقه غیر مجاز است. 2۳حلقه برای شرب و  1۴گفت: سه حلقه چاه از این تعداد دارای مجوز و 

رضی انسداد چاه های غیر مجاز و نصب کنتور هوشمند را از اولویت های اجرای طرح تعادل 
ر شهرستان همدان نصب شده که از این کنتور هوشمند تاکنون د 1۶۸بخشی عنوان کرد و گفت: 

 کنتور با هزینه مالک بوده است. ۸۸کنتور دولتی و  ۸1تعداد 

مورد عنوان کرد و ادامه داد: در شهرستان همدان محدودیت  114وی تعداد کنتورهای شارژ شده را 
 حلقه چاه صادر شده است. 2۴کنتور نداریم و تا کنون اخطار نصب کنتور برای 

حلقه چاه غیر مجاز  ۸۵1آب شهرستان همدان در ادامه سخنانش با بیان اینکه در مجموع مدیرامور 
حلقه چاه  ۵2۴حلقه چاه فاقد پروانه و  ۳1۶و فاقد پروانه در شهرستان همدان وجود دارد، گفت: 

 غیر مجاز است.



اد این چاه حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان همدان خبر داد و افزود: با انسد 1۸۴رضی از انسداد 
 میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است. 4ها بیش از 

هکتار از  211رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه دو هزار و 
اراضی آبی منطقه ای شهرستان همدان که کشت دوم داشتند، کاسته شده است، عنوان 

 آب حفظ منابع طبیعی است.داشت: یکی از ارکان حفظ منابع 

جواد رشیدی با تاکید بر اینکه حفظ منابع طبیعی در راستای حفظ نزوالت جوی و خاک بسیار مهم 
است، بیان کرد: درست است که عامل اصلی بحران آب کاهش بارندگی ها بوده اما نگاه ریشه ای 

 به این موضوع الزم و ضروری است.

قبل از مصرف در شهرستان همدان اهمیت باالیی دارد، گفت: وی با اشاره به اینکه حفظ آب تا 
 مدیریت حفظ آب تا قبل از مصرف موضوعی است که نیاز به راهکار های جدی و اساسی دارد.

============ 

 بحران آب؛
 است راه در تشنگی

 گزارش از زهرا قلی پور

( ۳۶آمده است :  سی و شش ) 4۴تیر  ۳ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
را به خود  29بسیار باالی استرس آبی مواجه هستند که ایران در این بین رتبه کشور با سطح 

 .اعالم شده است 9.۷۸اختصاص داده است. نمره ایران در شاخص استرس آبی 

کمبود آب شامل تنش آب، کم آبی و بحران آب است. تنش آب مشکل دریافتن منابع آب 
ع است. بحران آب وضعیتی است که در آن شیرین برای استفاده است، که علت آن تخلیه مناب

 آب قابل آشامیدن و غیر آلوده در یک منطقه کمتر از تقاضای آن است.

« تنش آبی»شود یک کشور یا منطقه  با توجه به شاخص تنش آب فالکنمارک، زمانی گفته می
ا در متر مکعب به ازای هر فرد در سال است. لذ 1۷11دارد که منابع آب ساالنه آن کمتر از 

ای یا محدود را  متر مکعب به ازای هر فرد در سال، کمبود آب دوره 1111و  1۷11سطحی بین 
متر مکعب به ازای هر فرد در هر  1111توان انتظار داشت. هنگامی که منابع آب کمتر از  می

 4.1، 212۵کند که تا سال  مواجه است. فائو بیان می« کمبود آب»سال باشد، کشور با 
کنند، و دو سوم از جمعیت  فر در کشورها و یا مناطق با کمبود آب مطلق زندگی میمیلیارد ن

  جهان تحت شرایط تنش خواهند بود. 

همچنین هنگامی که به اندازه کافی آب آشامیدنی مورد نیاز وجود ندارد، خطر بحران آب حس 
 1۴11از  سرانه آب به کمتر 1۴11های جهانی سال  شود بر این اساس طبق پیش بینی می

 مترمکعب برای هر فرد در سال خواهد رسید و این به معنی ورود به بحران آبی است.

ترین مناطق جهان  به گزارش خبرنگار ایلنا، کشورهای خاورمیانه از جمله ایران از کم آب
هستند، طبق آمارهای رسمی و به اعتقاد کارشناسان؛ ایران درآستانه بحران آب به سر می 

های کشور در بسیاری از  های آینده تامین آب به یکی از بزرگ ترین چالش لبرد و طی سا
 ها، شهرها و مناطق تبدیل خواهد شد. استان

با بررسی وضعیت منابع آبی در کشورهای مختلف جهان   موسسه جهانی منابع طبیعی نیز
سسه جهان از نظر شدت مشکل کم آبی قرار دارد. این مو 29اعالم کرد ایران در رتبه 

شاخصی را موسوم به شاخص استرس آبی تعریف کرده است و به هر کشور نمره ای از صفر 
در این شاخص داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد داللت بر استرس آبی  ٦تا 

بیشتر در آن کشور دارد. شاخص استرس آبی نشان می دهد که چقدر آب در هر کشور به 
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نهرها، و سفره های زیر زمینی برای مصرف خانگی، کشاورزی و   ،طور ساالنه از رودخانه ها
 شود. صنایع برداشت می

 ایران در آبی استرس
کشور با سطح بسیار باالی استرس آبی مواجه هستند که ایران در  ۳١بر اساس این گزارش 

الم اع 9.۷۸را به خود اختصاص داده است. نمره ایران در شاخص استرس آبی  29این بین رتبه 
 شده است.

آنچه مسلم است اینکه ایران ازنظرجغرافیایی دربخش نیمه خشک و خشک جهان قرارگرفته 
میلیمتراست درحالی که میانگین جهانی حدود  2۵1به شکلی که میانگین بارش درایران حدود 

میلیمتراست که بیش ازسه برابر میران بارش در ایران است، و به گفته مسئوالن در حال  ۸۵1
شهر کشور در تنش آبی به سر می برند که رشد سریع جمعیت و پراکندگی  ٦91ضر حا

نامناسب آن، کشاورزی ناکارآمد، سوء مدیریت و عطش بیش از حد توسعه، ساختار نامناسب 
مدیریت ناهماهنگ و فقدان نگرش دراز مدت از جمله دالیلی هستند که   حکمرانی آب،

ایران ذکر شده اند که البته تا کنون نسبت به رفع آنها  عنوان عوامل بحران آفرین آب در به
 کوتاهی شده است.

های  با وجود از دست رفتن زمان و ورود کشور به مرحله بحران آبی بازنگری جدی در سیاست
وری اقتصادی بخش کشاورزی از طریق مدرنیزه  رشد و توزیع جغرافیایی جمعیت، افزایش بهره

های انرژی و  وهای کشت در سراسر کشور، افزایش قیمت حاملکردن این بخش، بازبینی الگ
های اقتصادی برای جلوگیری از صدمات اقتصادی و معیشتی بر  آب همراه با اعطای مشوق

ها، ایجاد حساب پس انداز آب برای  کشاورزان در کوتاه مدت، ایجاد بازار آب و کنترل حقابه
طریق خریداری آب از مزارع کم بازده، تغییر ها از  محیط زیست برای حفظ و احیای اکوسیستم

وضعیت از مدیریت بحران )انفعالی( به مدیریت پیشگیرانه )فعال(، اصالح ساختار حکمرانی آب 
و آموزش و تقویت فرهنگ زیست محیطی جامعه از جمله راهکارهایی است که دست 

 باید نسبت به انجام آنها مبادرت ورزند.  اندرکاران امر

=============== 

 :دبيرکل آبفار بوشهر

 شود روستای استان بوشهر با تانکر انجام می ..۳آبرسانی به 

آب و آمده است : مدیرعامل شرکت  49تیر  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ بوشهردر تاریخ 
روستای استان بوشهر با تانکر انجام  211فاضالب روستایی استان بوشهر گفت: آبرسانی به 

 .شود می
پور پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر  هللا طاهریان به گزارش خبرنگار مهر، روح

و کاهش  شود های همجوار تامین می اظهار داشت: بخش عمده آب استان بوشهر از طریق استان
 .شدن برخی از منابع آبی استان بوشهر شده است ها باعث خشک بارندگی

وی با اشاره به کاهش چشمگیر آب ورودی استان بوشهر از طریق خط کازرون، ادامه داد: کاهش 
های استان بوشهر نیز کاهش  دهی چاه های پیاپی باعث شده تا میزان آب بارندگی و خشکسالی

 .زمینه تامین آب روبرو شویم یابد و با مشکالتی در

های مستمری بر  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر تاکید کرد: نظارت
های متعدد به مشترکین  وضعیت کیفیت آب استان بوشهر صورت می گیرد و آب مصرفی با آزمایش

 .رسد می

هر وجود دارد، ادامه داد: تعداد هزار نفر در استان بوش ۳21روستا با جمعیت  ۶2۳وی با بیان اینکه 
هزار مشترک است که میزان آب تامین شده برای  ۸۴مشترکین آب روستایی استان بوشهر 

 .میلیون مترمکعب بود ۳1روستاهای استان در سال گذشته 



درصد عنوان کرد و افزود: بخشی از این  ۳۴طاهریان پور میزان هدررفت آب در استان بوشهر را 
شود ولی هزینه آن پرداخت نمی  وط به انشعابات غیرمجاز است که آب مصرف میها مرب هدررفت

 .درصد نیز مربوط به فرسودگی خطوط است 1۸شود و حدود 

درصد آب مصرفی روستاهای استان بوشهر از طریق خط آبرسانی کازرون و خط  ۸1وی اضافه کرد: 
 .شود ب تامین میشود و مابقی نیز از طریق منابع زیرزمینی آ کوثر تامین می

حلقه چاه بخش خصوصی  21مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر از اجاره 
برای رفع مشکالت آبرسانی به روستاهای استان بوشهر خبر داد و گفت: در مناطق روستایی 

 .حلقه چاه جدید هستیم ۷۵استان بوشهر نیازمند 

طوط انتقال آب در روستاها اشاره کرد و افزود: های توزیع و خ درصد شبکه ۳۵وی به نوسازی 
 .شود روستای استان بوشهر از طریق تانکر انجام می 211آبرسانی به 

============== 

 چاه های غير مجاز در حریم چاه های آب شرب همدان مسدود شود

آمده است : معاون امور عمرانی  49تیر  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ همدان در تاریخ 
فرماندار همدان گفت: اولویت انسداد چاه های غیر مجاز با چاه های حریم قنوات و چاه های 

 .آب شرب روستایی و شهری است
شنبه در شورای حفاظت از منابع آب به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشار پیش از ظهر چهار

شهرستان همدان با بیان اینکه اولویت انسداد چاه های غیر مجاز باید با چاه های حریم قنوات، 
چشمه ها و آب شرب روستایی و شهری باشد، اظهار داشت: شورای حفاظت از منابع آب در 

 راستای حفظ منابع آب همدان تالش می کند.

اقدامات خوبی در راستای آبخیزداری انجام شده است، گفت: گسترده تر وی با اشاره به اینکه 
 شدن اقدامات در راستای حفظ منابع آبی مهم بوده است.

معاون امور عمرانی فرماندار همدان با بیان اینکه در خصوص برخورد با دستگاه های حفاری غیر 
ود، افزود: دستگاه قضایی در این مجاز و ایجاد چاه های غیر مجاز باید عملکردی جدی انجام می ش

 مورد پای کار آمده است.

افشار در مورد معادن ارزانفود که موجب ضرر به آبخیز سد اکباتان می شود، بیان کرد: پیگیری های 
 الزم در این خصوص در حال انجام است و به زودی تصمیم نهایی اعالم می شود.

ع است، گفت: امور آب شهرستان همدان در وی با تاکید بر اینکه کشت دوم در همدان ممنو
 خصوص انسداد چاه های غیر مجاز اقدامات مطلوبی انجام داده است.

حلقه چاه غیر مجاز در سه ماه نخست سال  2۴معاون امور عمرانی فرماندار همدان از انسداد 
از شده جاری در شهرستان همدان خبر داد و گفت: انسداد چاه های غیر مجاز از سال گذشته آغ

 است.

حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان همدان مسدود شد،  11۸افشار با بیان اینکه در سال گذشته 
 حلقه چاه غیر مجاز نیز صادر شده است. ۸1بیان داشت: حکم انسداد 

چاه مجاز در شهرستان همدان شناسایی شده است، ابراز  ۷11وی با بیان اینکه دو هزار و 
 قه چاه غیر مجاز و فاقد پروانه در شهرستان همدان وجود دارد.حل ۸۵1داشت: در مجموع 

معاون امور عمرانی شهرستان همدان نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی را الزامی 
عنوان کرد و گفت: انسداد چاه های غیر مجاز و نصب کنتور هوشمند از اولویت های اجرای طرح 

 تعادل بخشی است.

برق چاه هایی که بیش از اندازه برداشت آب داشته باشند قطع می شود و با  افشار بیان داشت:
 مالکین برخورد قضایی انجام خواهد شد.



============== 

 گاوخونی تاالب متس به رود زاینده آب جریان
 

با رهاسازی آب از آمده است :   4۴تیر  ۳ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
سال دوباره به سمت تاالب گاوخونی جریان  11سد رودشتین، آب زاینده رود پس از نزدیک به 

 .یافت

 از ثانیه بر متر 2 حدود جاری، سال ماه خرداد 1٦ از اصفهان، ای منطقه آب شرکت اعالم طبق
 مسیر، روستاهای و شهرها از گذر از پس آب این که شده رهاسازی رودشتین سد آب حجم

 .است جریان در گاوخونی تاالب سمت به و گذاشته سر پشت را اژیه شهرستان تاکنون
 رود زاینده سمت از جریانی است شده مشاهده گاوخونی تاالب از بازدید در گزارش، این طبق

 زهکش از ناشی احتماالً  جریان این و است روان تاالب بخش گودترین و مرکز سوی به
 .اند شده آبیاری اخیر آبی سال در که بوده تاالب به مشرف کشاورزی های زمین

 در را سانتیمتر ۳1 تا 21 به نزدیک ارتفاعی حداکثر و رسیده تاالب مرکز تا آب اساس، این بر
 تاالب مرکز به منحصر تنها تاالب شده تر بخش مساحت است. ردهک ایجاد ها بخش ترین عمیق

 .است مشاهده قابل متر ۳11 حداکثر عرض تا و
 افزایش و بستر در موجود های شدگی تر احتساب با که رسد می نظر به گزارش، این اساس بر

 در مناسبی گرفتگی آب شاهد بتوانیم شده رهاسازی آب رسیدن با آب، روان حرکت ضریب
 .باشیم تاالب حدودهم
 

=================== 
 

 :مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه

 کرمانشاه در تنش شدید آبی/ مدیریت منابع آب ضروری است

http://www.mehrnews.com/news/2786749 

 
آمده است : مدیرعامل آب  49تیر  ۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ کرمانشاه در تاریخ 

استان دارای تنش شدید آبی در  4اکنون جزو  منطقه ای استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه هم
 .رای ذخیره آبی استدرصد ظرفیت سدهای ما دا ۵1کشور است و تنها 

به گزارش خبرنگار مهر، کیاست امیریان ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیران حوزه آب استان 
جویی در مصرف آب برگزار شد، میانگین بارش ساالنه استان   کرمانشاه که به مناسبت هفته صرفه

یانگین کشوری است اما از میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان دو برابر م ۴۵1کرمانشاه را بیش از 
 میلیمتر بسیار فاصله دارد. ۸11میانگین جهانی آن یعنی 

 12سال است که کشور ما درگیر پدیده خشکسالی است گفت: طی  1۸وی با بیان اینکه بیش از 
سال اخیر آن حتی بارش های ما نیز کمتر از میانگین بارش ساالنه بوده است و از طرف دیگر نیز 

 تبخیرمنابع آبی این خشکسالی را تشدید می کند. افزایش دما و

شهر کشور را درگیر با معضل بحران آب دانست و  ۵۵1مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه ، 
استان در  ۴استان در شرایط تنش شدید آبی،  4استان در شرایط تنش آبی ،  12اکنون  گفت: هم

شرایط تحمل به سر می برند و استان کرمانشاه  شرایط کم آبی و مابقی استان های کشور نیز در
 استان درگیر با پدیده تنش شدید آبی است. 4نیز جزو 

درصدی بارش ها در سال زراعی کنونی خبرداد و گفت: این میزان در  ۳1وی از کاهش حدود 
درصد  ۵۴درصد و در شهرستان هایی چون سومار حدود  ۷شهرستان هایی چون ثالث باباجانی 

عالوه بر آن بارش موثر و ماندگار یا برف ماندگاری نیز در سطح استان نداشتیم و علی رغم  بوده و
اینکه با بارش های اولیه سال بارشی فکر می کردیم سال نرمالی را در پیش خواهیم داشت این 

 اتفاق نیفتاد.
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درصدی آب ذخیره سدهای استان طی امسال نسبت به گذشته  ۵1امیریان به کاهش حدود 
میلیون متر مکعب در دست بهره  ۷۳1اشاره کرد و گفت: هم اکنون شش سد استان با ظرفیت 

 میلیون متر مکعب آب در پشت آنها ذخیره شده است. ۳۴1برداری است اما حدود هم اکنون تنها 

وی از تشکیل جلسات متعدد برای مدیریت منابع آب با توجه به کاهش بارندگی ها خبرداد و گفت: 
 ساس ما کشت بهاره را ممنوع کردیم تا منابع آبی ذخیره شده برای فصل گرم حفظ شود.براین ا

درصد از منابع آبی استان هم اکنون در بخش  41مدیرعامل اب منطقه ای استان کرمانشاهگفت: 
درصد در بخش صنعت صرف می شود که البته حجم آب مصرفی در  ۳درصد شرب و  ۷کشاورزی، 

 دهد که باید توجه و مدیریت بیشتری در این حوزه صورت گیرد. بخش کشاورزی نشان می

گرم اعالم  ۸11وی میانگین تولید محصول در دنیا را به ازای مصرف هر یک متر مکعب آب دو کیلو و 
 گرم بوده که رقم بسیار پایینی است. ۸11کرد و گفت: این میزان در ایران حدود 

ستفاده از ارقام کم مصرف زراعی)محصوالت با نیاز ای، ا امیریان، حرکت به سمت کشت گلخانه
استفاده از روش های نوین آبیاری را از جمله راهکارهای مدیریت منابع آبی در بخش   آبی پایین( و

کشاورزی عنوان کرد و گفت: البته فرهنگ سازی و ایجاد این باور در مصرف کنندگان خصوصا 
 ستیم در این زمینه بسیار موثرخواهد بود.کشاورزان که هم اکنون در شرایط خشکسالی ه

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه رایگان بودن آب در بخش کشاورزی را یکی از مهمترین 
عوامل مصرف بی رویه آب در این بخش عنوان کرد و دلیل دیگر آن را عدم نصب کنتور و خصوصا 

 ت.کنتور هوشمند بر روی چاه های آب در بخش کشاورزی دانس

چنین تعداد  امیریان در پاسخ به مهر در خصوص چگونگی برخورد با حفاران چاه های غیرمجاز و هم
چاه های مسدود شده تاکنون گفت: در گذشته گشت های بازرسی به این منظور وجود داشت و 

نسبت به کشف و مسدود کردن چاه های غیرمجاز اقدام می کردند که طی آن در سال گذشته 
حلقه نیز مسدود شده و سعی داریم امسال تعداد چاه های  ۳۳4لقه چاه بازدید و سه هزار ح

 انسدادی را حداقل به دو برابر افزایش دهیم.

 برخورد قضایی با حفاران غيرمجاز چاه در اطراف تاالب ها

مدیرعامل اب منطقه ای استان کرمانشاه در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر درخصوص بحث 
حیای تاالب های استان نیز گفت: اعتبارات این بخش به اداره کل محیط زیست استان حفاظت و ا

داده شده است و اقداماتی نیز در این زمینه در دستور کار بود اما طی جلساتی نیز که به این 
 منظور برگزار شده است قرار شد منابع طبیعی در حریم تاالب ها مجوز واگذاری زمین ندهد.

چنین در این راستا جهاد کشاورزی نیز علی رغم اهداف این سازمان که تولید بیشتر  وی افزود: هم
است سعی کرده در کشت محصوالت، بیشترین تمرکز را روی محصوالت با نیاز آبی کمتر گذاشته 

 و از کشت ارقام پر مصرف جلوگیری کند.

آب منطقه ای و در بحث  چنین ما نیز در شرکت مدیرعامل اب منطقه ای استان کرمانشاه گفت: هم
حلقه چاه را پر کردیم و امسال هم در برنامه  ۶۳کیلومتری سراب نیلوفر  ۳1کنترل چاه ها در شعاع 

داریم که کسی اقدام به برداشت غیرمجاز در این حریم کند قطعا برخورد کرده و به مراجع قضایی 
 معرفی کنیم.

============ 

 داد: زیست استان تهران خبر مدیرکل محيط
 واحد صنعتی، توليدی آالینده جدید در تهران ۲0شناسایی 
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هزار واحد   از پایش بیش ازآمده است :  پس  49تیر 9به نوشته روزنامه شهروند در تاریخ 
واحد صنعتی، تولیدی آالینده جدید شناسایی شد. مدیرکل حفاظت محیط  ۷9صنعتی تهران، 
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هزار واحد صنعتی در جریان گشت و پایش صنایع   باره گفت: بیش از زیست استان تهران دراین
 زیست قرار گرفت. استان تهران مورد بررسی و پایش ماموران محیط

هادی حیدرزاده در  زیست استان تهران )سامات(، محمد رسانی محیط ایت اطالعبه گزارش س
با اعالم  49سال  حاشیه برگزاری نخستین نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در 

های گردوغبار استانی در دشت مالرد و شهریار و  این خبر ادامه داد: خشکسالی و کانون
ای از لحاظ وجود ذرات  تهران باعث مشکالت عدیدههای اطراف  همچنین خشک شدن تاالب

 معلق در هوای تهران شده است.
الشعاع قرار داده  که موضوع گردوغبار در حال حاضر اکثر سرزمین ملی را تحت او با بیان این
رسد با توجه به وقوع پدیده وارونگی در فصل سرما احتماال منابع  به نظر می  است، گفت:

توان مدعی شد در نظریه  به این معضالت اضافه خواهد کرد.او افزود: می آالینده دیگری نیز
های گذشته است، متفاوت شده و باید  جدید سهم منابع ثابت با مدل قبلی که مربوط به سال

ای  فاکتورهای جدیدی در این موضوع در نظر گرفته شود. درحال حاضر صنایعی به صورت نقطه
  کنند. دیگر منابع آالینده متحرک، آلودگی ایجاد می ک خودرو ومستقر هستند که چندین برابر ی
مورد  ۸1هزار مورد واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی، ارایه   حیدرزاده بیان کرد: پایش بیش از

برداری حاصل اقدامات  مورد نمونه ۳۳محیطی رفع آالیندگی، یک مورد پلمب و  اخطاریه زیست
 ۷9ها بوده است. وی اظهار داشت: در این رابطه  پایش گرفته در این برنامه گشت و صورت

واحد صنعتی و تولیدی آالینده جدید شناسایی شد که نام آنها در لیست صنایع آالینده قرار 
 گرفت.

============== 

 زیست استان فارس گزارشی از معضالت محيط
 ها از عوارض کشاورزی ناپایدار آبی، مهاجرت و خشکيدگی تاالب کم
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 های قنات و ها چشمه روزگاری : است آمده 49 تیر 9 تاریخ در شهروند روزنامه نوشته به

 انجام محصول آبی نیاز با متناسب و دیم صورت به کشاورزی بود. آب از پر ایران مرکزی فالت

 تقریبا زیرزمینی های سفره تغذیه و بارندگی میزان با زیرزمینی های آب از برداشت شد. می

 کردند. می تأمین را کشاورزی موردنیاز آب ها، تاالب و ها قنات و نداشت وجود سدی بود. برابر

 است. زده هم به را طبیعت توازن آب صرفم در سوءمدیریت کنار در خشکسالی امروز اما

 که استانی شدن کویری است. زیاد بسیار فارس طبیعت و زیست محیط درخصوص ها نگرانی

 برای خطری زنگ دارد، مهمی بسیار های تاالب و است ایران در گندم تولید اول رتبه

 کرده مواجه بآ بحران با را روستا ٦11 فارس، استان در آب کمبود است. فارس زیست محیط

 مشکل نیز فارس های دشت درصد41 زیرزمینی، های آب سطح شدید افت دلیل به است.

 صورت به فارس استان محیطی زیست مشکالت از برخی به ادامه در کردند. پیدا آب برداشت

 بان دیده باقری، حاجی رسول مطالب این تهیه در است گفتنی شود. می اشاره اجمالی

 است. رسانده را مکک بیشترین استهبان

   بهروز مهدیزاده |  |

 اند های استان فارس خشک شده اکثر تاالب

شور این استان، تاالب مهارلو،  های آب ترین دریاچه های متعددی دارد. مهم فارس دریاچه و تاالب
توان به دریاچه پریشان و  شیرین می های آب تاالب بختگان، طشک و هیرم هستند و از دریاچه

های این استان خشک  ها و تاالب اکنون سطح وسیعی از دریاچه ارژن اشاره کرد. همتاالب 
شده است. تنها با شروع فصل بارندگی مقداری آب دارند ولی با آغاز فصل خشک تقریبا تمام 
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هاست که خشکسالی و عوامل انسانی نظیر حفر چاه،  ها خشک هستند. سال این تاالب
آبی  های فارس یا خشک باشند یا از کم ث شده که دریاچهرویه و سدسازی باع برداشت بی

محیطی  ها و کمکهای فعاالن زیست رنج ببرند. تنها تاالب کمیجان است که به لطف فعالیت
بختگان که بعد از ارومیه دومین دریاچه بزرگ کشور است  استان احیا شده است. دریاچه
های  از دالیل خشکیدگی تاالبزار تبدیل شده است. یکی  همچنان خشک و به یک شوره

درصد آب صرف عملیات 4٦مدیریت صحیح مصرف آب است. در فارس بیش از  فارس، عدم
ها باقی نماند. یکی دیگر از  ها و تاالب شود که این باعث شده آبی در دریاچه کشاورزی می

های بختگان، پریشان، مهارلو و طشک  عوامل اصلی تاثیرگذار در خشکسالی تاالب
های متعدد به منظور تأمین آب کشاورزی است. نتیجه احداث سدها روی  زیسدسا
ها، افزایش سطح زیر کشت و به دنبال آن افزایش  ها و دریاچه کننده تاالب های تغذیه رودخانه

ها به  های غیرمجاز و برداشت غیراصولی از منابع آب است. به دلیل خشک شدن تاالب چاه
توجهی کاسته  رد و درنهایت از میزان بارندگی به مقدار قابلمرور رطوبت هوا کاهش پیدا ک
وجود آمدن پدیده ریزگردها در این  ها در فارس باعث به شدن تاالب شده است. همچنین خشک

های استان فارس منتظر اقدامات عملی سریع  ها و تاالب اکنون دریاچه استان شده است. هم
یش قرار شد که اعتباراتی برای احیای دریاچه درخصوص احیا هستند. در این راستا چندی پ

ها  بختگان و پریشان تعلق گیرد که متاسفانه هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. حتی خشکیدگی تاالب
شدن منطقه و  حدی بود که بسیاری از اهالی روستاهای اطراف شیراز به دلیل بیابانی به

تأثیر  اطقی که به شدت تحتافزایش فرسایش بادی به مناطق دیگر کوچ کردند. یکی از من
ها قرار گرفته منطقه استهبان در حوزه دریاچه بختگان است. با  خشکیده شدن تاالب

شده و مردمی که  های شهرستان استهبان نیز خشک شدن دریاچه بختگان انجیرستان خشک
 اند. رو شده کردند با مشکل روبه از این طریق امرار معاش می

 مهاجرت

ای  ، تمام شدن طاقت مردم یک استان است. مهاجرت در واقع شیوهبدترین قسمت ماجرا
کند و به امید پیداکردن  جدید از زندگی است که طی آن انسان از کمبودهای گذشته فرار می

شود. شهرهای مجاور بختگان که  شرایط مناسب آواره شهرهای کوچک و بزرگ اطراف می
شوند. مهاجرت از  قریبا خالی از سکنه میروز ت طور کامل خشک شده است روزبه تقریبا به

ها به دلیل افزایش ریزگردها و طوفان شن در فارس روند صعودی به  شهرهای مجاور تاالب
سبز و  های گوجه آباد که زمانی بهترین باغ عنوان مثال روستای سهل خودش گرفته است. به

است. به همین دلیل اکثر  هایش خشک شده زردآلود را در ایران داشته است، اکنون اکثر باغ
گرفته از دهستان  مردم این منطقه مجبور به مهاجرت شدند. همچنین بنا بر مطالعات صورت

سفلی جمعیت آن به علت خشکسالی و مهاجرت طبق آمار سالیانه مرکز بهداشت کاهش 
 پیدا کرده است. باید این نکته را پذیرفت که کمبود آب و مهاجرت دو روی یک سکه هستند.

ها، خشکسالی و افزایش ریزگردها سبب  شدن تاالب محیطی از قبیل خشک مشکالت زیست
مهاجرت مردم از روستاها به شهرها شده است. در استان فارس به دلیل خشکسالی و 

درصد روستاییان و عشایر مهاجرت ۳1های زیرزمینی، حدود  سوءمدیریت در استفاده از آب
طوری که حفر چاه در  فارس بسیار کاهش داشته، بههای زیرزمینی در  کردند. سطح آب

های  های جاری و قنات بسیاری از مناطق ممنوع شده است. همچنین بسیاری از رودخانه
اند.  طور کامل خشک شده اند در این استان به سال پیش بوده ۷1الی ١1قدیمی که مربوط به 

دارد. بسیاری از روستاییانی که به های اجتماعی فراوانی  ها البته به نوبه خود آسیب مهاجرت
دلیل نبود آب و رهاکردن اراضی کشاورزی به شهرهای دیگر مهاجرت کردند درنهایت 

 درآمد و کاذب روی آوردند. های کم نشین شدند و به سوی شغل حاشیه

 آبی کم

بزرگترین مشکل استان فارس مسأله خشکسالی و بحران آب است که مانند سایر نقاط ایران 
دنبال خواهد داشت. بحران آب در کنار کشاورزی  محیطی و اجتماعی زیادی به الت زیستمشک



رود چراکه این دو مکمل  شمار می زیستی استان فارس به ناپایدار بزرگترین مشکل محیط
یکدیگر هستند، بدون کشاورزی ناپایدار، بحران آبی که این استان را مانند سایر نقاط ایران در 

صورت پایدار و  تماال وجود نداشت و بدون بحران آب قطعا کشاورزی هم بهخود گرفته، اح
ها پیش ایران به دنبال خودکفایی در  گرفت. از دهه متناسب با ذخایر طبیعی صورت می

سال است که رتبه اول تولید  2٦ویژه گندم بود. استان فارس هم حدود  محصوالت کشاورزی به
تیجه این همه تولید و فشار بر منابع زیرزمینی به وضوح در گندم کشور را دارد که هم اکنون ن

شود. مسئوالن بدون توجه و مدنظر قراردادن  شهرها و روستاهای استان فارس مشاهده می
ها و اراضی را در این استان  ها تعداد باغ ریزی، در طول این سال آمایش سرزمین و برنامه

ضی کشاورزی، آب زیادی هم باید صرف تولید افزایش دادند و در قبال این همه باغ و ارا
رویه از  های غیراصولی و بی اش درنهایت برداشت شد که نتیجه محصوالت باغی و زراعی می

رسد کسی تاکنون واقعیت را  نظر می های زیرزمینی بود. در زمینه بحران آب در فارس به آب
کنند روی زندگی  کر میاز آن چیزی که مسئوالن و مردم ف  نگفته است. بحران آب بیش

های  گذارد. فقط در جهرم که یکی از شهرستان شان تأثیر می زیست اطراف ها و محیط انسان
متر رسیده است. کشاورزی باعث شده که بیش از ۳11باغی استان فارس است عمق آب به 

شدت کاسته  های زیرزمینی به نیاز استان آب مصرف شود. در بیشتر نقاط فارس عمق سفره
برداری بیش از حد از منابع آبی پدیده  های این استان به دلیل بهره ده است و در دشتش

 شود. فرونشست زمین مشاهده می

 زایی گسترش بيابان

رود. وجود  شدن پیش می سمت بیابانی دالیلی که توضیح داده شد به استان فارس به
فتر و... باعث تلطیف فارس مثل بختگان، طشک، پریشان، کا های مختلف در استان تاالب

وهوا و افزایش رطوبت از  کردن آب ها با خنک شد. درواقع این تاالب وهوای این استان می آب
رویه از منابع آبی، خشکسالی و  دلیل برداشت بی کردند اما به زایی جلوگیری می پدیده بیابان
ها، هم  اقع تاالبزایی گسترش یافت. درو پی و کشاورزی ناپایدار بیابان در های پی سدسازی

کردند و هم  وهوا هستند، هم محیطی برای کشاورزی ایجاد می محیطی برای تلطیف آب
دلیل  رفتند. متاسفانه به شمار می وحش به محیطی مناسب برای زندگی پرندگان و حیات

شدن  های کویری شهر استان فارس نشانه 1٦ها، در  خشکسالی و خشکیدگی تاالب
زایی و فرسایش بادی، هنوز هیچ برنامه مدون و  جود گسترش بیابانشود. با و مشاهده می

اش  های حاصلخیز کشاورزی اصولی برای مهار این پدیده وجود ندارد. فارس استانی که زمین
رود. با ادامه این روند و  شدن کامل پیش می سمت بیابان شهرت جهانی داشت اکنون به

« پیدا جهنم»شیراز هم به « گمشده بهشت»ه کشد ک شده چندان طول نمی اشتباهات انجام
 تغییر نام دهد.

========== 

 سدسازی بالی جان دریاچه بختگان
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آمده است :  ایران رتبه دوم سدسازی در دنیا را  49تیر 9ند در تاریخ به نوشته روزنامه شهرو
که در  دارد. این یعنی بر سر هر چشمه و رودخانه در ایران سدی ساخته شده است. با این

ویکم عمر سدسازی به پایان رسیده است اما شورواشتیاق به سدسازی همچنان  قرن بیست
ن فارس سد درودزن بوده که در استان برای تأمین آب زند. نخستین سد استا در ایران موج می

هزار هکتار اراضی زیر کشت در  1۳1هزار هکتار اراضی زده شده اما در حال حاضر بیش از  ۴۳
همین سد   شود دلیل اصلی خشکیدگی تاالب بختگان اطراف این سد وجود دارد. گفته می

شاورزی و باغداری افزایش درودزن بوده است. سدسازی باعث شده که سطح زیر کشت ک
شود اما داستان به همان  یابد و به دنبال افزایش سطح زیر کشت، نیاز به آب هم بیشتر می
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بار با احداث سد سیوند تیر خالص بر پیکر تاالب بختگان وارد شد.  سد درودزن ختم نشد، این
های  است، تاالب های غیرمجاز به تعداد بسیار زیاد زده شده سد مالصدرا که در کنارش چاه

این استان را نابود کرده است. در شهرستان استهبان که در حوزه بختگان قرار دارد بیش از 
زیست سد راه توسعه بود  حلقه چاه غیرمجاز حفر شده است. در دولت قبل محیط 1211

های غیرمجاز مثل  های متعددی در زمان دولت قبل کلید خورد. درواقع چاه بنابراین سدسازی
اکنون در  رود. هم ین است که یک ظرف را سوراخ سوراخ کنیم که به مرور آبش هدر میا

 ای وجود ندارد. هیچ قنات یا چشمه 2شهرستان استهبان در حوزه آبریز بختگان 

=========== 

 خرج روزانه آب تهران چقدر است؟

 آبی/ذخيره سدها در نقطه سر به سر تدابير تابستانی عبور پایتخت از بی

http://www.mehrnews.com/news/2786789 
 

آمده است : یک مقام مسئول در وزارت نیرو  49تیر  9به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
یان اینکه پایتخت نشینان هر روز به اندازه دریاچه چیتگر آب مصرف می کنند، گفت: آب با ب

 .موجود در سدهای تهران به نسبت مصرف، در نقطه سر به سر است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش با اعالم اینکه مصرف روزانه آب تهران به اندازه حجم دریاچه 

تانه ورود به فصل تابستان هستیم، میانگین مصرف روزانه آب چیتگر است گفت: اکنون که در آس
 .هزار متر مکعب است 111تهران نزدیک به سه میلیون و 

کننده آب تهران شامل منابع  مدیرعامل آبفای استان تهران اظهارداشت: به طور کلی منابع تامین
، طالقان، الر، سطحی و زیرزمینی است که سهم آب سطحی تهران از سدهای امیرکبیر )کرج(

 .شود حلقه چاه تامین می ۴11لتیان، ماملو و سهم زیرزمینی نیز از طریق 

درجه سانتیگراد افزایش دما، نزدیک   پرورش با تاکید بر اینکه در طول فصل تابستان به ازای هر نیم
شود افزود: وضعیت همه سدهای  هزار مترمکعب آب به میزان مصرف آب تهران افزوده می ۵1به 

تهران در حالت در نقطه سر به سر است؛ به این معنی که به میزان تولید و ذخیره آب پشت سدها 
ما با حجم مصرف فزاینده روبرو هستیم. در کنار این موضوع، به صورت میانگین ذخایر سدها در 

 .درصد کاهش داشته است ۴1مقایسه بلندمدت نزدیک به 

شت سدها تا پایان بهار نسبت به مدت مشابه سال وی تاکید کرد: میزان آب ذخیره شده در پ
درصد حجم  ۵۴میلیارد مترمکعب کمتر شده و در آستانه تابستان، تنها  1.۳گذشته، بیش از 

کننده آب در تهران  ها و حجم ذخایر سدهای تامین سدهای کشور از آب ُپر شده است. میزان بارش
منبع تامین آب دیگر شهرهای استان؛ از  های زیر زمینی به عنوان تنها و افت شدید سطح آب

 .های اخیر بوده است ها در سال ترین چالش جدی

های ویژه تامین، توزیع و مصرف در آبفای  این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: با تشکیل کمیته
رعایت  ریزی در نظر گرفتن تمهیدات ویژه به یاری خدا و کمک مردم در زمینه استان تهران و برنامه

 .الگوی مصرف بهینه آب، از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد

ای با عنوان طرح جامع آبرسانی به تهران که به نام نامی  کننده به گفته پرورش، طرح بزرگ و تعیین
توانیم از هر  قمر بنی هاشم )ع( مزین شده در حال انجام است که در صورت تکمیل نهایی می

اط این کالنشهر آب برسانیم. در حال حاضر بخشی از این طرح انجام شده و نقطه تهران به دیگر نق
 .برداری کامل برسد امیدواریم با تامین اعتبارهای آن در آینده نزدیک به بهره

درصد از شهروندان تهران در محدوده مناسب  ۸1مدیرعامل آبای استان تهران افزود: در حال حاضر، 
هزار مشترک را  ۵11کنند و بقیه که تعداد  کمتر مصرف می مترمکعب و 21الگوی مصرف یعنی 

 .مترمکعب هستند 21شوند، باالی  شامل می
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درصدی  11جویی  وی تصریح کرد: امیدواریم با کاهش مصرف آب از سوی مشترکان و صرفه
 21درصدی مشترکان باالی  2٦کنند و کاهش مصرف  متر مکعب مصرف می 21مشترکانی که زیر 

جویی شود که این  میلیون متر مکعب آب صرفه 1٦1اداری؛ بیش از  -  اماکن تجاری متر مکعب و
 .میزان در گذر از تنش احتمالی کمک چشگیری خواهد کرد

========= 

 شده غرب تهران بازدید حافظی از باغ خشک
 توتستان ستارخان هيچستان شد
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هکتاری ستارخان تبدیل به  آمده است : باغ سه 49تیر 9به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 
شده و  اش جز انبوهی تنه خشک پاتوق معتادان، زمین بایر و... شده و از درختان پربار میوه

ده است. باغ درختان توت، انجیر و... که سایه درختانش اندک آرامشی برای سوخته باقی نمان
هم  آورد، در ظرف دو سال تبدیل به بالی جان اهالی محل شد، آن اهالی محل به ارمغان می

هللا حافظی، رئیس کمیسیون  شدنشان. رحمت نکردن به درختان و خشک خاطر رسیدگی به
شده و در جمع  ن در حاشیه بازدید از این باغ خشکزیست شورای شهر تهرا سالمت و محیط

شدن باغی به  پیش در جلسه شورای شهر تصاویری از خشک خبرنگاران، با بیان اینکه چندی
نمایش گذاشتم اما مسئوالن شهرداری مدعی شدند این تصاویر جعلی و مربوط به چند سال 

راستای سخنان شهردار تهران  کنید که ما نیز در کنایه گفت: حاال باور می قبل است، به
ایم تصاویر آن را  ایم و از خبرنگاران خواسته تعدادی درخت خشک کرده و به این منطقه آورده

منتشر کنند. وی با بیان اینکه براساس درخواست اهالی محل مبنی بر اینکه یک باغ سه 
اقدام کردیم، هکتاری در طول حدودا دو سال خشک شده است، نسبت به بازدید از این محل 

چندان دور این باغ سرسبز بوده است و محصوالتی  گفت: براساس گفته اهالی، در گذشته نه
توان میان بقایای این باغ تردد کرد. رئیس  همچون انار، انجیر و توت داشت اما حاال فقط می

زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری یک مجموعه و  کمیسیون سالمت و محیط
حال شهردار تهران مدعی است در دو، سه سال گذشته  اد خدماتی است، گفت: باایننه

بینیم که شهرداری در  شهرداری را به یک نهاد اجتماعی ارتقا داده است اما متأسفانه می
توانید با تردد در سطح شهر  قبولی ندارد و شما می حوزه ارائه خدمات شهری نمره قابل

شدن هستند را پیدا کنید. حافظی با بیان اینکه  ی که در حال خشکهای زیادی از باغات نمونه
براساس قانون شهرداری موظف است اگر باغی دارای مالک خصوصی است اما در آبیاری و 

کند، وارد شود و نسبت به آبیاری آن باغ اقدام کند، گفت: متأسفانه  تأمین آب آن تعلل می
ونی خود در راستای آبیاری باغات عمل نکرده و شاهد آن هستیم که شهرداری به وظیفه قان

قبول  اند و این تعلل قابل حاصل این اقدام نیز ایجاد قتلگاه درختانی است که ایستاده جان باخته
شده و  جای آنکه منتظر باشد درختان خشک فروشی و به جای تراکم نیست و شهرداری به

ظ فضای سبز و صیانت از آن اقدامی مؤثر قطعات آن را تفکیک کند و به فروش برساند، برای حف
های جنب این زمین نیز روزگاری باغ بودند گفت: پس از  انجام دهد. وی با بیان اینکه ساختمان

های بلندمرتبه آبیاری درختان متوقف شده است و حاال شاهد  ساخت یکی از این ساختمان
داد این باغ نرسیم، تا دو سال تبدیل این باغ به زمینی بایر هستیم و مطمئن باشید اگر به 

های متعدد هستیم. رئیس کمیسیون سالمت و  جای این فضای سبز، شاهد آپارتمان دیگر به
زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه شهردار تهران درباره صیانت از باغات کارنامه  محیط

آسمان »هایی باعنوان میلیارد تومان هزینه نصب بنر  ها و صدها خوبی ندارد، گفت: در حالی ده
اند که باید گفت زیرساخت ایجاد هوای پاک، صیانت از درختان و  کرده« آبی و زمین پاک
شود.وی با بیان  حلواکردن دهان شیرین نمی وقمع آنهاست و باید بگویم با حلوا جلوگیری از قلع

یا خیر، ادامه صورت تعمدی صورت گرفته است  توان ثابت کرد که تخریب این باغ به اینکه نمی
حال شهرداری از وظیفه قانونی خود مبنی بر آبیاری باغات تعلل کرده است. ضمن  داد: بااین

بندی و رفتارهای  اینکه شورای شهر نیز فضای مناسبی برای رصدکردن ندارد، چراکه دسته
گذارد و وقتی شهردار از یک جناح سیاسی انتخاب  نتیجه می سیاسی عمال نظارت را بی
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ود، افراد مجبور هستند از آن دفاع کنند و امیدواریم روزی برسد که در انتخابات ش می
شده مربوط به  دنبال انتخاب مدیر اجرائی قوی باشیم نه اینکه فرد انتخاب شهرداران کشور، به

زیست شورای شهر  یک جناح سیاسی باشد. همچنین محمد حقانی، رئیس کمیسیون محیط
ید از این باغ سه هکتاری در منطقه ستارخان در جمع خبرنگاران گفت: تهران نیز در جریان بازد

براساس اعالم اهالی این محل تا چند سال قبل درختان این باغ باربر بودند اما پس از مدتی 
هجوم آفات گیاهی قرار گرفتند. وی با بیان اینکه این  توجهی و همچنین مورد موردتضعیف و بی

درصد از درختان این باغ در سن   4٦معتادان تبدیل شده است، گفت: باغ حاال به پاتوقی برای 
زیست شورای  اند. رئیس کمیسیون محیط طورکامل ازبین رفته سالگی قرار داشتند که به ۸1

نظر  صورت بایر و بالاستفاده رها شده است، گفت: به شهر تهران با بیان اینکه این زمین حاال به
داده در این باغ، این زمین مالکی نداشته باشد و وظیفه  رخرسد با توجه به اتفاقات  می

شهرداری است که از طریق محاکم قضائی این زمین بایر را تملک و به محلی برای ارائه 
 کند. خدمات مردمی تبدیل 

============ 
 

 مهر گزارش می دهد؛

 ها حماسه کویر در گذر تاریخ خشکد/ قنات های حيات در تن زمين می رگ

  نگار: اسما محمودیخبر
 

http://www.mehrnews.com/news/2786196 
 

های باستانی  آمده است : سازه 49تیر  9به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ کرمان در تاریخ 
آبی در کرمان از جمله قنات، تاریخی به بلندای تمدن های کهن در قلب کویر دارند اما بسیاری 

 .از قنات هاپس از گذر از قلب تاریخ در مقابل چشمان ما در حال خشکیدن و نابودی هستند
نشان از  کوبه گزارش خبرنگار مهر، ارسال پرونده ثبت جهانی سه قنات تاریخی در کرمان به یونس

ریشه کهن احداث این سازه های آبی در استان کرمان دارد در کنار وجود این قنات ها دهها آب انبار 
منحصر به فرد و یخدان های خشتی در کرمان نشان می دهد احداث سازه های مرتبط با انتقال و 

 نگهداری و حتی تبدیل آب به یخ در استان کرمان سابقه ای طوالنی دارد.

قنات های موجود در استان کرمان تا سه هزار سال قدمت دارند و نشان دهنده ادامه حیات  برخی
در استانی است که کویر در آن نقش پر رنگی دارد و بروز و سقوط تمدنها در آن با تکیه بر وجود 

 قناتها شکل گرفته است.

ز جمله شهر کرمان با وجود گذشت سالها همچنان تامین آب بسیاری از شهرهای استان کرمان ا
قنات در استان کرمان وجود  4۵1طبق آمار موجود هزار و  همچنان بر دوش قناتهای پرآب است و

 دارد.

 رودخانه ای زیر زمينی خلق می کردند مردمان کویر در مجاورت هر تمدن

در تن  استاد باستانی پاریزی از قنات ها با نام حماسه های کویر یاد می کند و آنها را رگهای حیات
زمین کرمان می داند. در واقع از زمان باستان این قناتها در دشتهای کشور به خصوص استانهای 
قم، اصفهان، یزد و کرمان مهمترین تامین کننده آب مورد نیاز تمدنها بوده است. در کتب تاریخی 

 اینگونه نقل شده که در مجاورت هر رودخانه تمدنی شکل می گرفته است.

 کویر این رودخانه های عظیم زیرزمینی را خود ایجاد می کردند.اما مردمان 

هم اکنون در بم قنات هایی وجود دارد که بیشترین قسمت آب این شهر را تامین می کنند و دبی 
آب این سازه های آبی، آنچنان زیاد است که مانند رودخانه های بزرگ زیرزمینی از دل زمین بیرون 

 می آیند.
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ه های شاهکارهای آب در استان کرمان هستند و بدون استفاده از هر گونه انرژی در واقع این ساز
 را از سطوح پایین زمین و بیشتر در قلب کویر از خاک بیرون می آورند. آب

اما استفاده بی رويه از آبهای زير زمینی، كمبود نزوالت جوی در مقیاس ساالنه و همچنین عدم 
ود در دشت كرمان موجب خشک شدن تعداد زيادی از آنها و يا مديريت و رسیدگی به قناتهای موج

 كم آب شدن تعدادی ديگر شده است.

کنون بوده  با این وجود قنات همچنان به عنوان جزئی جدانشدنی از زندگی کرمانی از گذشته دور تا
 و خواهد بود.

 روایت باستانی پاریزی از حماسه مردمان کویر

پیرامون قنات ها و روستاهای « حماسه کویر»تانی پاریزی در نامه مرحوم استاد محمدابراهیم باس
حدود سی قنات را می شناسم که تنها در حومه سیرجان و کرمان دایر  ایران زمین می نویسد:

 بودند و بایر شده اند.

وی در ادامه این نامه می افزاید: این قنات ها در سیرجان عبارت بودند از سعید آباد ) که وسط 
بدر سیرجان مظهر می شد(، چراغ بمید، خرمه، صدرآباد، بدرآباد، کوشکو، مهدی آباد، ده  ه مدرس

زیدآباد، محمودآباد، تاج   یادگار، مکی آباد، امین آباد، فیروزآباد، علی آباد خواجه، حسن آباد کالنتری،
رآباد، بیدآباد، بداغ آباد، نصرت آباد ... و در کرمان هم قنات های فتح آباد، مستوره، شهر آباد، اکب

آباد، طهماسب آباد، مویدی، بهجرد، بیگلربگی ، سلسبیل و بسیاری قناتهای دیگر که خشک شده 
 اند.

 های کرمان هستند چاههای عميق آقا محمد خان

وی ادامه می دهد: به تکرار توضیح می دهم که من در این قنات ها، دست و روی خود را شسته 
این قنات ها به جای آب، دود بیرون می آید. حاال متوجه می شوم که بیخود ام و امروز از دم تمام 

آقا محمد خان  سالها در تاریخ کرمان جستجو می کردم تا ببینم چند تا قنات در هنگام محاصره 
 2۵قاجار پر شده و بایر شده است. آقا محمد خان ما همین چاه های عمیق هستند که بیش از 

 کرمان به خاک نابودی انباشتند.قنات را تنها در شهر 

 قناتهای مشهور کرمان

مشهورترین قناتهای کرمان که هنوز هم به یاد مردم این شهر هستند و گاه نام خود را برمحالت 
خان _ که چهارصد سال پیش احداث شده،  قنات شهر آباد گنجعلی کرمان گذاشته اند عبارتند از؛

انبار  خان کنار آب است و مظهر آن در میدان گنجعلیهای کشاورزی ماهان  مادر چاههای زمین
 خان، است. گنجعلی

قنات زریسف کرمان مربوط به پیش از اسالم و حتی پیش از زرتشت است. قنات مستوره متعلق 
به سلجوقیان کرمان است. هزار سال پیش که مسجد ملک را ساختند و این آب در آن مسجد 

 پایاب داشت.

 ط به عهد قراقائیان است، معاصر روزگار سعدی و حمله مغول به بغداد.قنات خاتون آباد مربو

قنات بیگلربیگی به مناسبت فتح بلوچستان، فضعلی خان بیگلربیگی، باز هم صد و پنجاه سال 
 آباد نامیده باشد. پیش، آن را به همان مناسبت فتح

هزار قنات و اثر قابل اعتنا کرمان بر طبق دفاتر اسناد، پیش از پیدایش چاه عمیق، بیش از چهار 
 داشته است.

 ما آب را در اعماق زمين بو می کشيدیم

یک مقنی قدیمی کرمانی به نام علی ایرانمش که کارش را از اجدادش به یادگار برده است و هم 
اکنون بیش از هفتاد سال دارد در گفتگو با مهر در خصوص قناتهای کرمان می گوید: آن روزها که ما 

ر می کردیم و بعد از آن آبادی در پی آبادی از این قناتها برپا می شد و روستاها و باغها قنات حف



شکل می گرفت گذشته هر چند امروز هم آب بسیاری از قناتها و شهرهای بزرگ حتی خود کرمان 
به وجود این قناتها بسته است و آب آشامیدنی مردم از همین قناتها تامین می شود اما 

 ی توجهی در نگهداری از قناتها تخریب و خشکی آنها را در پی داشته است.خشکسالی و ب

وی گفت: حاال به دلیل خشکسالی روستاها در پی روستاهای دیگر از سکنه خالی می شوند و 
 قناتها از بین می روند.

وی در خصوص چگونگی حفر قنات می گوید: حفر قنات یک حس است یک احساس خاص می 
کودکی در وجود مقتنی شکل گیرد به قول مرحوم پدرم ما آب را بو می کشیم و  طلبد که باید از

می دانیم وقتی چاهها را در دل کویر حفر می کنیم و با کانالهایی در اعماق زمین آنها را به هم ربط 
 می دهیم باید به کدام سو و سمت برویم که دقیقا از چاه بعد سر در بیاوریم.

ر چاههایی حفر می کنیم که ارتفاع متفاوت دارند و با سطحی شیب دار در ایرانمنش افزود: در کوی
عمق زمین این چاهها را به هم وصل می کنیم و رفته رفته کانال را به سطح زمین نزدیک می کنیم 

 تا از جایی از دل خاک خارج شود که به آن مظهر قنات می گوییم.

انجام می دهیم اما در حال حاضر « ریسمون کار»وی گفت: این کار را با ابزاری ابتدایی به نام 
بیشتر کار ما محدود می شود به الیروبی قناتهایی که خشک شده اند و دیگر آب نمی دهند اما 
اوج کار ما در بم بود که به دلیل زلزله بسیاری از قناتهای بم که هزاران سال عمر دارند فرو ریخته 

 بودند.

 بياوریم قناتها را احيا کنيمبه جای اینکه آب از خليج فارس 

وی گفت: حاال مردم کرمان دم از بی آبی و خشکسالی می زنند و می خواهند آب از خلیج فارس 
و یا استانهای دیگر بیاورند اما چاره کار کرمان در دست همین قناتها است و باید آنها را احیا کنیم تا 

 کویر بار دیگر سخاوتش را به مردم نشان دهد.

هزار کیلومتر قنات در دل کویر حفر شده  ۳۵نی کهنسال کرمانی می گوید: در استان کرمان این مق
است یعنی ثروتی بزرگ که باید بار دیگر احیا شود اما متاسفانه ما این داشته های خود را فراموش 

 کردیم و به فکر آوردن آب از دیگر مناطق هستیم.

ر کنند باید کارشناس بیاورند و دهها مهندس نظر وی ادامه می دهد: حاال اگر بخواهند چاه حف
بدهند و در آخر هم این چاهها بعد از چند سال آبدهی موجب خشک شدن چشمه ها و قناتها 
می شوند اما مقنی ها هنوز هم با همان ریسمون کارشان آب را از دل کویر خشک بیرون می 

 آورند.

 کرمان گنجينه سازه های آبی است

شناس کارشناس آب استان کرمان در گفتگو با مهر در خصوص قناتها می گوید: محمد برشان، کار
قنات وجود دارد . در واقع استان کرمان مهد قنات است و گنجینه ای باستانی  4۳1در کرمان هزار و 

 از قناتها و آب انبارها در آن وجود دارد.

استان آبهای زیر زمینی کاهش در  وی افزود: اما در سالهای اخیر با افزایش حفر چاههای عمیق
یافته اند و بیشتر قناتها دچار کم آبی و یا بی آبی شده اند که مشکالت زیادی را برای مردم به 

 خصوص در روستاها به دنبال داشته است.

برشان ادامه داد: از ابتدا پدیده حفر چاه به جای قنات موجب ضربه خوردن به این گنجینه تاریخی 
زیر زمینی را کاهش داده بطوریکه شاهد فرونشست زمین در این بخش از  شده است و آبهای

دشتهای کرمان هستیم و در مسیر قناتهایی که خشکیده اند شاهد بروز شکافهایی در زمین 
هستیم که نشان از این دارد که زه کش درون زمین که همان مرکز ثقل آب در کویر بوده آسیب 

 دیده است.

 هنر کویرنشينان تمدن قناتی شهداد اوج



وی افزود: دو تمدن شهداد و هلیلی رود در کرمان نشان می دهد که این استان همزمان دارای دو 
تمدن رودخانه ای و قناتی بوده است بطوریکه تمدن هلیل رود در کنار این رودخانه بزرگ شکل 

اتها شکل گرفته است گرفته اما تمدن شهداد که رودخانه ای در این منطقه وجود نداشته در کنار قن
و بسیار غنی و قابل توجه بوده است.وی افزود: این تمدن در شهداد که در عمق کویر قرار داشته 

است نشان می دهد که مردم کرمان از گذشته دور فن استفاده از آب را می دانسته اند.در کرمان 
و هنوز هم منابع اصلی آبی به هزاران قنات وجود دارد که برخی از این قناتها بسیار بزرگ بوده اند 

« کهن مادین»کیلومتر در کرمان وجود دارد اما  1۵قنات با طولی معادل  ۵1شمار می روند و حداقل 
 نام قدیمیترین قنات استان کرمان است که در شهداد قرار گرفته و به دوران مادها مربوط می شود.

ا نهاده اند بلکه آب انبارها، یخدانها، بندهای وی می گوید: قنات تنها سازه ای نبوده که کرمانیها بن
خاکی باستانی در کرمان وجود دارد که هر یک شاهکار معماری است که البته مورد توجه قرار 

ندارند و باید مطالعات بیشتر و گسترده ای در راستای شناختن و حفاظت از آنها انجام داد و گنجینه 
 آب کرمان را مدون کرد.

ق و کارشناس آثار تاریخی کرمان در مورد مطالعاتش در زمینه قنات به خبرنگار علی رزاقی، محق
مهر می گوید: قنات با نام کرمان گره خورده است در حقیقت این قناتها بوده اند که تمدنها را در 
کرمان ایجاد کرده اند و باید این شاهکار معماری را مورد توجه بیشتر قرار دهیم.وی می افزاید: 

انه در پس از خشکسالی های متوالی سالهای اخیر در استان کرمان بسیاری از این قناتها متاسف
خشک و به دست فراموشی سپرده شده اند . جالب اینکه همین که قنات می خشکد مردم 

روستاها و آبادیهای اطراف این قناتها نیز مهاجرت می کنند و این نشان می دهد قنات همچنان در 
ی خود را ایفا می کند اما عمال ما چیزی را که مقابل چشمانمان قرار دارد را به کرمان نقش حیات

 خوبی نمی بینیم و این ثروت در حال نابود شدن است.

افزود: قنات های شهداد، بم، بافت، سیرجان و رفسنجان از قديمی ترين قناتهای کشور  رزاقی

 را رونق داده اند. محسوب می شوند و بسیاری از این قناتها هنوز هم زندگی

وی گفت: در حالیکه در کشورهای دیگر جهان فن قنات را برای تامین آب مورد استفاده قرار می 
دهند اما در مهد قنات دنیا هیچ اقدام مستمر و مستندی برای حفظ و حراست این قناتها نشده 

فش چیست است . هر از گاهی کنفرانسی در این زمینه برگزار می شود که مشخص نیست هد
و نتیجه اش چه بوده است و هزینه های فراوانی در این خصوص می شود و درنهایت روز بعد از 

 همایش قناتها به فراموشی سپرده می شوند.

چندی قبل سند آب در کرمان تدوین شد اما سوال اینجاست نقش قنات در این سند کجاست و 
بی آبی هستند فراموش شده  کلچرا نقش عملی این سازه های باستانی که کلید حل مش

نقش  است با این وجود همچنان در استان کرمان در بخش کشاورزی و تامین آب شرب قناتها
محوری و تاثیر گذاری دارند و شاید به دلیل تعداد زیادشان در استان کرمان و عادی شدن 

 حضورشان کمتر نیز مورد توجه قرار می گیرند.

============= 

هالی روستاهای دزبن، حاجی آباد و چندوکان شهرستان قصرقند تحصن و تجمع ا
 بخاطر کمبود شدید آب شرب

آمده است :  ما تشنه ایم آب می خواهیم و آب سالم  4۴تیر  ۵به گزارش بلوچ پرس در 
 زندگی سالم

تیر،اهالی روستاهای دزبن، حاجی آباد و چندوکان شهرستان قصرقند بخاطر کمبود شدید ۵روز
 .ست به تحصن و تجمع مسالمت آمیز یک ساعته زدندآب شرب د

تیر بلوچ پرس، اهالی روستاهای دزبن، حاجی آباد و چندوکان بخش ساربوک ۶به گزارش
تیربخاطر کمبود شدید آب شرب که چندین سال است الینحل ۵شهرستان قصرقند روزجمعه



سالم ( دست به  مانده با حمل پالکارد )ما تشنه ایم آب می خواهیم و آب سالم زندگی
 .تحصن و تجمع مسالمت آمیز یک ساعته زدند

روستاهای نامبرده جمعیتی بالغ بر چهار هزار و پانصد نفر جمعیت دارند و از روستاهای 
پرجمعیت و وسیع شهرستان قصرقند می باشند و مردم آن از آب های راکد و ناسالم برای 

بیشترین گزارش اسهال و مریضی های شرب استفاده می کنند بطوریکه در ماه های اخیر 
 .کلیوی به خاطر مصرف آب های غیر بهداشتی و ناسالم و شور شده است

در پایان این تجمع با قرائت رنج نامه ای از طرف اهالی روستاهای دزبن، حاجی آباد و چندوکان 
 و گالیه از مسئولین، خواستار توجه و حل اساسی این مشکل شدند.

============= 

 تگيری راننده تانكر در حال تخليه فاضالب در رودخانه جاجروددس

http://www.mehrnews.com/news/2848463 
 

رئیس اداره حفاظت محیط آمده است :  4۴تیر 4اری دولتی مهر در تاریخ به گزارش خبرگز
زیست شهرستان شمیرانات از دستگیری راننده یک دستگاه تانکر تخلیه کننده فاضالب به 

 .انشعابات منتهی به رودخانه جاجرود خبر داد
گزارشات مردمی به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن مقیمی با اعالم این خبر گفت: صبح امروز در پی 

مبنی بر تخلیه فاضالب توسط یک دستگاه تانکر به دره ای در حوالی رودخانه جاجرود ، ماموران 
 .یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات بالفاصله به محل اعزام شدند

جاده  هزار لیتر فاضالب به دره و ۷وی با اشاره به اینکه ماموران با دو نفر متخلف که اقدام به تخلیه 
کرده بودند برخورد کردند، افزود: ماموران بالفاصله از عمل ارتکابی و تخلف نامبردگان جلوگیری بعمل 

 .را توقیف و به محیط بانی گلندوک منتقل کردند تانکر  آورده و ضمن دستگیری این متخلفان 

ه جلوگیری از آیین نام 1۴مقیمی با اشاره به اینکه عمل ارتکابی این متخلفان به موجب ماده 
قانون مدیریت پسماند از مصادیق بارز  1۶قانون مجازات اسالمی و ماده  ۶۸۸آلودگی آب، ماده 

آلودگی محیط زیست بوده و جرم تلقی می شود، اظهار داشت: پرونده حقوقی این متخلفان پس 
 .از تشکیل جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه لواسانات ارجاع خواهد شد

=========== 

 کنتور هوشمندنصب می شود ..۱حلقه چاه غيرمجازدر کرمانشاه/  ..۲۹وجود 

http://www.mehrnews.com/news/2847989 

مدیرعامل آمده است :  4۴تیر 4به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/کزمانشاه در تاریخ 
حلقه چاه غیرمجاز در کرمانشاه  ۷۵11شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه از وجود 

 .حلقه نیز در برنامه امسال است1111حلقه را مسدود کرده ایم و ۴111خبرداد و گفت: تاکنون 
تعداد چاه های غیر مجاز در استان کرمانشاه و  کیاست امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص

 ۵11برنامه های شرکت آب منطقه ای برای برخورد با متخلفان در این زمینه، از وجود هفت هزار و 
 حلقه چاه غیرمجاز در استان خبر داد.

وی تصریح کرد: این چاه های غیرمجاز از مهمترین عوامل موثر در نابودی آب های زیرزمینی استان 
 صوصا در اطراف سراب ها هستند.خ

 بيش از دو هزار حلقه چاه غيرمجاز در بخش خانگی است

ای استان کرمانشاه از برخورد این شرکت با متخلفان در قالب گشت  مدیرعامل شرکت آب منطقه
حلقه آن در  ۸11های مداوم و مستمر خبرداد و گفت: از این تعداد چاه غیرمجاز حدود دو هزار و 

 ی است.بخش خانگ
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حلقه چاه غیرمجاز دیگر وجود  ۵11وی افزود: تاکنون حدود چهار هزار حلقه آن پر شده و سه هزار و 
 دارد که در برنامه امسال انسداد یک هزار حلقه آن را در دستور کار داریم.

امیریان انسداد چاه های غیرمجاز در بخش خانگی و مناطق محصور شده را نیازمند گزارش مردمی 
از آن نیازمند حکم و دستور قضایی دانست که مقداری برخورد در این حوزه را سخت کرده  و پس
 است.

 است ها  اولویت برخورد با چاه های غيرمجاز اطراف سرابها و دشت

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه اولویت برخورد با چاه های غیرمجاز را حاشیه سراب ها و 
حلقه چاه غیرمجاز در این منطقه  ۶۳و گفت: طی سال گذشته  خصوصا سراب نیلوفر دانست

 مسدود شد.

وی تصریح کرد: پس از سراب ها اولویت بعدی ما برخورد با چاه های غیرمجاز در دشت هایی است 
 که سفره های آب زیرزمینی آنها افت کرده است.

مله اقدامات این شرکت در را از ج «احیای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی»امیریان اجرای پروژه 
بحث برخورد با متخلفان و حفظ و احیای آب های زیر زمینی تحت نظارت شورای حفاظت از منابع 

 آب دانست.

 کنتور هوشمند روی چاه های استان طی امسال ..۱نصب 

مدیر عامل آب منطقه ای استان کرمانشاه، نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز را نیز از 
کنتور هوشمند روی چاه های  211ری مدیریت منابع آب برشمرد و گفت: تاکنون یک هزار و راهکا

کنتور آن توسط آب منطقه ای و مابقی توسط صاحبان چاه ها  ۷1۷برقی استان نصب شده که 
کنتور هوشمند دیگر نیز روی چاه های  ۴11نصب شده است و در برنامه امسال در نظر داریم حدود 

 ده و تعداد آن را به بیش از هزار کنتور نصب شده توسط شرکت برسانیم.استان نصب کر

امیریان بار دیگر بر برخورد با متخلفین در بحث چاه های غیرمجاز استان خبرداد و گفت: امسال 
برخورد با چاه های غیرمجاز اطراف سراب نیلوفر را در شعاع بیشتری در نظر خواهیم داشت و 

 مسدود می کنیم.

============ 

 :مدیرعامل آبفای جنوب شرق تهران

 شرق استان تهران به فاضالب تبدیل می شود درصد آب مصرفی جنوب .۲

http://www.mehrnews.com/news/2847876 
 

مدیر عامل  -شرق استان تهرانآمده است :  4۴تیر 4به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
شرق استان تهران به فاضالب  درصد آب مصرفی جنوب ۷1آبفای جنوب شرق تهران گفت: 

 .تبدیل می شود
جویی در مصرف آب اظهار علیرضا کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت صرفه 

داشت: امروز آب به عنوان یک مایه حیاتی و ارزشمند نیازمند توجه هر چه بیشتر است به طوری 
 که باید با صرفه جویی، از این سرمایه حفاظت کرد.

مدیر عامل آبفای جنوب شرق تهران افزود: با آغاز فصل تابستان و افزایش گرمای هوا، میزان مصرف 
می یابد به همین خاطر هفته نخست فصل تابستان به عنوان هفته صرفه جویی در  آب نیز افزایش

 مصرف آب نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: قطعا در سایه صرفه جویی مردم در مصرف آب و استفاده بهینه از این ماده ارزشمند، 
تعامل تمامی شاهد بروز مشکلی در این زمینه نخواهیم بود که این امر نیازمند همکاری و 

 شهروندان است.

http://www.mehrnews.com/news/2847876
http://www.mehrnews.com/news/2847876


درصد  ۷1این مسئول با اشاره به وضعیت آب و فاضالب جنوبشرق استان تهران اضافه کرد: بیش از 
آب مصرفی به فاضالب تبدیل می شود و اگر زمینه تصفیه آن فراهم گردد می توان از این آب در 

شد و بالندگی هر چه بیشتر زمینه تأمین آب بخش کشاورزی و صنعتی استفاده برد که قطعا به ر
 این دو بخش کمک خواهد کرد.

کارگری ساخت تصفیه خانه در جنوبشرق استان تهران را مهم و ضروری دانست و متذکر شد: در 
صورت راه اندازی تصفیه خانه در شهرستان های جنوبشرق استان تهران می توان از این آب 

 .مصرفی که تبدیل به فاضالب می شود استفاده کرد

وی با تشریح وضعیت تصفیه خانه در شهرستان های جنوبشرق استان تهران بیان داشت: قطعا 
ساخت تصفیه خانه اثرات مهمی را در استفاده درست و هدفمندتر از آب برجای می گذارد به 
 طوری که با ساخت این تصفیه خانه ها قطعا بهداشت محیط بیش از گذشته فراهم می شود.

در شهرستان های ورامین، قرچک و پاکدشت برای راه اندازی تصفیه خانه در این مسئول گفت: 
 حال رایزنی هستیم و اکنون در مرحله گرفتن زمین و انجام مراحل قانونی آن قرار داریم.

وی بیان داشت: در شهرستان پیشوا نیز عملیات ساخت تصفیه خانه فاضالب آغاز شده و با 
 است.درصدی روبرو  ۳۸پیشرفت بیش از 

============ 

 :ای استان اصفهان خبر داد مدیرعامل شرکت آب منطقه
 روداصفهان زاینده آبریز حوضه رد آب مصرف سرانه کاهش

 
مدیرعامل شرکت آمده است :  4۴تیر 11ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 411رود به  ای استان اصفهان گفت: سرانه مصرف ساالنه آب در حوضه آبریز زاینده آب منطقه
 .مترمکعب کاهش یافته است

 رود زاینده حوضه در آب بحرانی وضعیت به اشاره با میرمحمدصادقی" "مسعود ایلنا، زارشگ به
 مترمکعب 911 و هزار هفت جهان در فرد هر برای آب ساالنه مصرف سرانه میانگین گفت:
 411 به رود زاینده آبریز حوضه در و مترمکعب 111 و هزار دو ایران در رقم این که است

 .است شده آب بحران وارد اصفهان گفت توان می که طوری به است، رسیده مترمکعب
 بارگذاری 42 سال ماه دی از گفت: رود زاینده رودخانه از مجاز غیر های برداشت خصوص در وی
 همچنین است، شده ممنوع اصفهان و بختیاری و چهارمحال های استان در رود زاینده روی بر

 همکاری است، رو روبه هایی چالش با حتم طور به که غیرمجاز های چاه کردن مسدود برای
 .خواستاریم را ها شهرستان و اصفهان دادستانی و قضاییه قوه جدی

 این کرد: اضافه اصفهان، به رسانی آب دوم سامانه وضعیت خصوص در محمدصادقی میر
 با نیرو وزارت که شود می تلقی اصفهان به رسانی آب برای غیرعامل پدافند نوعی سامانه

 این آن، مختلف ابعاد شدن روشن راستای در و دیگر های استان در اعتراض برخی به وجهت
 .بود کرده متوقف را طرح

 حفاظت سازمان و نیرو وزارت اینکه بیان با اصفهان استان ای منطقه آب شرکت مدیرعامل
 درون کامالً  آب انتقال طرح این گفت: اند، رسیده تفاهم به طرح این اجرای برای زیست محیط

 .است استانی
 الزم استانداردهای از چندان پساب تصفیه حاضر حال در گفت: پساب وضعیت خصوص در وی

 اختصاص کویرزدایی جمله از کشاورزی از غیر به مصارفی به باید پساب این و نیست برخوردار
 .است قانونی غیر کار و کشت برای آن از استفاده و یابد می

 این مفید های استفاده از یکی همچنین اصفهان استان ای همنطق آب شرکت مدیرعامل
 .دانست زدایی کویز عملیات منظور به کویری مناطق به انتقال را پساب

 

=============== 
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 :مدیرعامل آبفار کرمانشاه در گفتگو با مهر

 روستای استان کرمانشاه آبرسانی سيار می شوند ..۳

http://www.mehrnews.com/news/2849043 
 

مدیر عامل آمده است :  4۴تیر 11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /کرمانشاه  در تاریخ 
روستای استان خبر داد و گفت: از این تعداد  ۵1۴بود آب در آبفاراستان کرمانشاه از مشکل کم

 .شوند  روستا به صورت سیار آبرسانی می 211
روستا در استان  ۸۸4اکنون دو هزار و   ایرج شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم

 روستای آن دارای سکنه است. ۶1۵کرمانشاه وجود دارد که دو هزار و 

آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه از روستاهای دارای سکنه بیش از مدیر عامل 
 ۷11اکنون بیش از یک هزار و   خانوار جمعیت دارند گفت: هم 21روستا باالی  ۳11یک هزار و 

 روستا تحت پوشش شبکه آب و فاضالب روستایی در استان هستند.

 ۵1۴ه آب و فاضالب نیز گفت: در حال حاضر وی در خصوص روستاهای دارای مشکل در حوز
روستای استان با مشکل آب مواجه هستند و تحت پوشش بودن به معنای نداشتن مشکل 

 نیست.

روستا به صورت سیار آبرسانی  211شهبازی افزود: از روستاهایی که با کمبود آب مواجه هستند 
 آب پایداری نیز برخوردار نیستند.شده و مابقی نیاز به آبرسانی سیار ندارند اما از منابع 

شهبازی، پراکندگی جمعیت در روستاها را از مهمترین چالش های خدمات رسانی در حوزه آب و 
سایر حوزه های خدماتی دانست و گفت: متاسفانه منابع آبی در روستاها در حال از بین رفتن 

چاه آبرسانی می شود و  روستا به یک ۵1است به نوعی که برای مثال در منطقه فیروز آباد 
 چنانچه منابع موجود نیز دچار مشکل شود، منبع جایگزینی در این مورد وجود ندارد.

خبرداد و گفت: این روستاها یا آبدار شده و  4۳روستا از منابع مالی سال  11۳وی از آبرسانی به 
 یا مشکالت آبی آنها رفع شده است.

میلیارد تومان  ۴1مجتمع آبرسانی با اعتبار  1۵روستاها  شهبازی یادآور شد: برای آبرسانی به این
 احداث شده است.

مجتمع  2۶مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه از برنامه این شرکت برای ایجاد 
خبرداد و تصریح کرد: با احداث و راه اندازی این مجتمع ها با اعتبار مورد  4۴آبرسانی در سال مالی 

 روستای استان به شبکه آب و فاضالب روستایی متصل می شوند. 1۵1ارد تومان، میلی ۷۴نیاز 

میلیارد تومان اعتبار برای مباحث آب و فاضالب روستایی طی  ۷11شهبازی از تصویب یک هزار و 
 خبرداد. 4۴سال مالی 

لی وی تنها شش روستای استان کرمانشاه را مجهز به شبکه فاضالب عنوان کرد و گفت: این درحا
 روستا در کشور به این شبکه تجهیز شده اند. ۷1تا  ۶1است 

شهبازی درصد بهره مندی استان کرمانشاه از شبکه فاضالب روستایی را از کشور بهتر دانست و 
 گفت: این میزان در کشور هشت دهم درصد بوده و در کرمانشاه یک و هشت دهم درصد است.

که را مستلزم همکاری و مشارکت خود روستائیان وی بهره مندی روستاهای استان از این شب
 دانست و گفت: بخشی از کار نیز توسط آبفار واستانداری کرمانشاه انجام می شود.

این مسئول مشارکت روستائیان در این امر را در کاهش هزینه های شرکت آبفار بسیار موثر 
 دانست.

============== 

 ميليارد موجودی آب منفی شد ۲.۵گزارش وضعيت سدها در آغاز تابستان/ 
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میزان آب ذخیره شده در آمده است :  4۴رتی 11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 ۳مخازن سدهای کشور در ابتدای تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

 .درصد کل مخازن نیز خالی است ۴۸میلیون مترمکعب کمتر شده و  ۸۶1میلیارد و 
ري تا به گزارش خبرگزاری مهر، حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جا

میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مدت مشابه  ۳۵1میلیارد و  2۵پایان هفته اول تیرماه به 
 .میلیون مترمکعب گزارش شده بود 211میلیارد  24سال آبی گذشته 

میلیون  ۴21میلیارد و  2۵اکنون   بر پایه این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم
درصد کاهش  ۵.4سیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل مترمکعب به ثبت ر

 1۳دهد. حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون،  نشان می
 .درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است

میلیون  ۳41میلیارد و  21ي تاكنون، میزان آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جار
مترمکعب گزارش شده؛ در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي 

 .میلیون مترمکعب بود ۴۳1میلیارد و  21گذشته به میزان 

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 
دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال  مي درصد كاهش نشان ۴.۸

 .میلیارد مترمكعب گزارش شده بود 2۷گذشته، حدود 

میلیارد مترمكعب اعالم شده که میزان  ۴۸.۸مجموع ظرفیت مخازن سدهاي كشور در زمان فعلی 
 .درصد است ۵2ُپرشدگی آنها 

============ 

 دهد؛ ایلنا گزارش می
 شوند می خفه آب در که هایی  ماهی

 
هر از چندگاهی در آمده است :  4۴تیر 11ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شویم. مرگ و میر ماهیان عالوه  ها روبرو می کشور با خبر مرگ ومیر ناگهانی و گسترده ماهی
شک زنگ خطری است که از وجود مشکالت و  کند، بی ا را جلب میه برآنکه خود توجه

 .دهد تهدیداتی در اکوسیستم دریایی خبر می

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرگ هزاران ماهی در دریا، تجمع چندین تن ماهی بر روی آب و... 
شود و چند روزی تا هنوز ماجرا داغ است  خبرهایی است که هر از چند گاهی منتشر می

کند، اما مسئوالن همواره بیان علت مرگ و میرهای گسترده  وجه همه را به خود جلب میت
شود که  کنند و در نهایت نیز پاسخی اعالم می ها موکول می ماهیان را به پس از بررسی
خورد. در گزارش زیر تالش شده است که به مرور چند مورد از این  معموال به جایی هم بر نمی

ها را نیز  حدود یکسال اخیر بپردازیم و بزرگترین تهدیدات حیات ماهیمرگ و میرها در 
 .برشمریم

 کيش تلف شدن هزاران ماهی در جزیره

ها  شدن هزاران ماهی در ساحل جزیره کیش در رسانه خبر تلف 1۳49اواخر اردیبهشت سال  
زاد شود، وجود آلودگی در آب از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و منطقه آ منتشر می

شود و در نهایت شوک حرارتی ناشی از افزایش ناگهانی آب و به  کیش به شدت تکذیب می
حاصل از انباشت جوامع جلبکی  NH4 ها، افزایش دنبال آن شکوفایی ناگهانی غیرسمی جلبک

هایی از  ای تلفات ماهیان در بخش غیرزنده و کاهش اکسیژن محلول به عنوان علت ریشه
 شود. ها شناخته می عامل مرگ این ماهیسواحل کیش به عنوان 
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 تن ماهی ساردین در دریای عمان 5مرگ 

تن( ماهی ساردین در بندر زرآباد استان  ۳رسد که هزاران قطعه )حدود  خبر می 4۳در آبان 
اند و اجساد آنها در این بندر جمع شده و بوی بسیار بدی را  سیستان و بلوچستان تلف شده

 است. ایجاد کرده

شود، اما مدیر کل  دانند که موجب تخریب کف دریا می می« ترال»ی عامل آن را صید ا عده
کند که هیچ کشتی صید ترالی در منطقه حضور  شیالت سیستان و بلوچستان عنوان می

های دریایی سازمان محیط  کند. در نهایت مدیرکل دفتر زیست بوم نداشته و فعالیت نمی
انگاری صیادان رخ داده است، به این شکل  به دلیل سهل کند که این اتفاق زیست اعالم می

ها به ساحل،  که شناورهایی که این گونه را صید کرده بودند، در مدت زمان رساندن ماهی
اند و  شرایط سرمایشی مناسب برای گونه را در نظر نگرفته و موجب فساد و تخریب آنها شده

 .اند ددا به داخل دریا رها کردهبه همین دلیل پس از رسیدن به ساحل آنها را مج
 ها در سد فشافویه سابقه ماهی تلفات بی

شوند، حجم  تلف می 4۳تن ماهی در سد فشافویه شهرستان اسالمشهر در بهار سال  ۳1
شود، از جمله اینکه فاضالب  های مختلفی می زنی سابقه است. گمانه ها بی تلفات ماهی

ها شده است، از طرف دیگر  سد سبب مرگ ماهیتصفیه نشده شهرک واوان در نزدیکی این 
کند که منبع آب شرب مردم  وجود چند چاه آب در نزدیکی آن این احتمال را به ذهن متبادر می

شود.  گیرد که پای مجلس هم به ماجرا باز می تهران نیز آلوده شده است، ماجرا آنقدر باال می
کند؛  از این ماجرا اعالم می  ایی رادر نهایت این مجلس شورای اسالمی است که گزارش نه

آمدن آب سد به علت کاهش بارندگی، رشد  ها، پایین کمبود اکسیژن، حجم باالی ماهی
های سد فشافویه  ها و ورود فاضالب شهرک واوان به سد در مجموع باعث مرگ ماهی جلبک
 .است شده

 آالی خال قرمز مرگ تدریجی قزل

ها زندگی می  های شیرین و دریاچه خطری است که در آبقزل آالی خال قرمز گونه در معرض 
شود، کاهش آب  های این ماهی محسوب می کند و دریاچه سد الر یکی از بزرگترین زیستگاه

پشت سد به دلیل کاهش نزوالت جوی و پمپاژ آب به این سد و صید غیرقانونی این گونه از 
زیست هشدار داه شده است و از ست که همواره توسط مسئوالن محیط  هایی جمله نگرانی

 کند. ترین عواملی است که حیات این گونه آبزی را تهدید می جمله مهم

 کند؟ چه چيزی حيات ماهيان را تهدید می

های دریایی سازمان محیط زیست در مورد این تهدیدات  داوود میرشکار مدیرکل دفتر زیست بوم
هدیدکننده در خلیج فارس، دریای عمان و دریای وگو با خبرنگار ایلنا با تفکیک عوامل ت در گفت

توان به مواردی  خزر توضیح داد: در حوزه ماهیان شیالتی و غیرشیالتی در خلیج فارس می
های خانگی و صنعتی و  همچون استفاده از ابزار نامناسب و غیرقانونی صیادی، ورود فاضالب

ریایی، تغییرات آب و هوایی های حساس ساحلی و د های کشاورزی، تخریب زیستگاه زه آب
 های دریایی اشاره کرد. وآلودگی

با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت »وی در ادامه به شرح این موارد پرداخت و اظهار کرد: 
نشینان و به تبع آن افزایش تالش صیادی و همینطور عوامل مرتبط با افزایش جمعیت  ساحل

 ی مضاعف وارد شود.سبب شده تا بر منابع زنده دریایی فشار

برداری از ابزارهای نامناسب و غیرقانونی صیادی و استفاده از تجهیزات کامل غواصی و  بهره
های  های حساس از جمله آبسنگ اسلحه زیر آبی برای صید و صیادی، ضمن تخریب زیستگاه

جا شود و از آن های حساس می مرجانی سبب کاهش شدید ذخایر مولد آبزیان در این زیستگاه



های وارده بر  ها و تنوع باالیی از دیگر آبزیان است، آسیب ها، نوزادگاه ماهی که این زیستگاه
 «شود. بدنه آنها باعث کاهش تولیدات دریایی می

 کنند ها را خفه می هایی که ماهی ها، عامل رشد جلبک فاضالب

افزود: از دیگر های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه  مدیر کل دفتر زیست بوم
های  های کشاورزی به آب های شهری، صنعتی و زه آب توان به ورود فاضالب تهدایدت می

کند و نیز  ساحلی اشاره کرد که با کاهش کیفیت آب، شرایط بقا را برای آبزیان دشوار می
شود که با ورود مواد مغذی به آب دریاها و مناسب شدن شرایط برای برخی از  سبب می

رخ داده و بدلیل افت شدید اکسیژن باعث خفگی و « کشند سرخ»ی جلبکی، پدیده ها گونه
های فاضالب  خانه مرگ و میر گسترده آبزیان شود که با تجهیز و کارآمدتر کردن تصفیه

 های دریایی خودداری کرد. توان از اختالل در اکوسیستم های ساحلی می استان

رویه در سواحل نیز  و ساخت و سازهای بی میرشکار در پاسخ به اینکه آیا دریاخواری
ها را به خطر بیاندازد، گفت: زمانی که مناطق جزر و مدی که مناطق  توانند؛ حیات ماهی می

غنی از نظر تنوع زیستی هستند، مورد تخریب قرار بگیرند، از طرفی غذای ماهیان کاهش 
ریزی و نوزادگاهی  و محل تخم ای که بعنوان پناه یابد و از طرفی دیگر تخریب سواحل صخره می

 کند. شوند نیز مشکالت عدیده دیگری را ایجاد می برای برخی ماهیان محسوب می

 آلودگی نفتی، یادگاری از قاچاقچيان سوخت

وی در ادامه در مورد دیگر عوامل تهدید کننده حیات ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان 
های شیمیایی مانند مواد نفتی و بیولوژیکی  ، آلودگیاز موارد دیگر این تهدیدها»توضیح داد: 

های غیربومی و مهاجم  ها است که ممکن است؛ از طریق آن، گونه همچون آب توازن کشتی
های بومی از بین ببرند یا با رقابت بر سر مکان زیست  وارد دریا شوند و شرایط بقا را برای گونه

توانند؛ حاوی  ها می ین این آبهای بومی غالب شوند؛ همچن و تغذیه بر گونه
های میکروبی و غیره شده که  های غیربومی نیز باشند که باعث ایجاد آلودگی میکروارگانیسم

 مرگ و میر آبزیان را در پی خواهد داشت.

هایشان را در  شوند؛ سوخت از طرفی قاچاقچیان سوخت نیز زمانی که با مرزبانان مواجه می
های ساحلی شده و گاهی هم مانند  رگ و میر آبزیان و آلودگیکنند که سبب م آب تخلیه می
های حرا رخ داد، رسیدن گازوییل به ساحل باعث تخریب و از بین رفتن  آنچه در جنگل

 «شود. های حساس می زیستگاه

ها و  شود؛ ماهی هاست که سبب می وی توضیح داد: مساله دیگر بحث گرمایش آب
شرایط استرسی قرار بگیرند که این امر بر   ه درهای ساحلی حساس و شکنند زیستگاه

 گذارد. ریزی و دوران الروی آنها تأثیر منفی می تخم

الشعاع قرار  ها را تحت ها نیز از جمله مواردی هستند که حیات ماهی وی با بیان اینکه الیروبی
ی به دهند، افزود: تورهای صیادی به جای مانده هم مشکالتی برای تنوع زیستی دریای می

ها و پستانداران دریایی را نیز به خطر  پشت ها بلکه حیات الک آورد و نه تنها ماهی وجود می
 اندازند. می

 بندند ها می سدها، راه را بر ماهی

ها وجود دارد،  میر شکار همچنین در ارتباط با تهدیداتی که در دریای خزر برای حیات ماهی
اید آزاد باشد، به دلیل وجود صیادان غیرمجاز در ریزی ماهیان ب مناطقی که برای تخم»گفت:

ها مسدود شده و مولدین در برخی مناطق مستعد، صید شده که این مسئله  مصب رودخانه
شود؛ همچنین از دیگر مشکالت ساخت  آوری و سقوط ذخایر آبزیان می باعث کاهش هم

شود، که به  داث میریزی ماهیان اح ها در مسیر تخم سدها و موانعی است که در رودخانه



ریزی به باالدست رودخانه برسند که در این زمینه سازمان  دهد، برای تخم ماهی اجازه نمی
ها در برخی نقاط کرده است و تداوم و  هایی را برای راه عبور ماهی بینی شیالت، پیش

های زیست محیطی به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار سواحل و دریاها  گسترش فعالیت
 های ذیربط با سازمان حفاظت محیط زیست دارد. جانبه ارگان های همه از به همکارینی

شود و شرایط را  های میکروبی است که وارد دریای خزر می ها و آلودگی بحث دیگر فاضالب
های غیربومی و افزایش تالش صیادی در  کند. وجود گونه ها بسیار دشوار می برای ماهی

له دیگر مشکالت در حوزه دریای خزر است که خوشبختانه افزایش های گذشته نیز از جم سال
بایست با  می  مدیریت شده، ولی پدیده صید قاچاق تالش صیادی در حال حاضر تا حدودی 

 «های نظامی و انتظامی مدیریت شود همکاری ارگان

 ها جای خالی طرحی ملی برای حفاظت از ماهی

ها در کشور وجود دارد یا خیر، افزود:  حفاظت از ماهی وی در پاسخ به اینکه آیا طرح ملی برای
ما با همکاری سازمان شیالت اقداماتی در دست اجرا داریم که البته وظیفه حفظ ذخایر 

ماهیان شیالتی برعهده سازمان شیالت ایران است که در صدد هستیم با همکاری و 
ظت، احیا و بازسازی هماهنگی بیشتر مشکالت پیش آمده را مرتفع کنیم. در بخش حفا

های را  های حرا طرح های مرجانی و جنگل های آبسنگ های حساس مانند زیستگاه زیستگاه 
های آبی وجود دارد، بتوانیم ضمن  هایی که در پهنه در حال اجرا داریم که با توجه به استرس

 کنیم.های مردم نهاد کمک  حفظ تنوع زیستی به تداوم بقا در دریاها با همراهی سازمان

============ 

 :قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی

 کمبود منابع آبی در کشور/ اجرای آبياری تحت فشار ضروری است
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قائم مقام وزیر آمده است :  4۴تیر 11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / بوشهر در تاریخ 
جهاد کشاورزی با اشاره به کمبود منابع آبی در کشور، گفت: آبیاری تحت فشار مهمترین راه 

 .برای کاهش مشکالت آبی کشاورزان است
های کشاورزی شهرستان  لیل آقایی صبح چهارشنبه در بازدید از ظرفیتبه گزارش خبرنگار مهر، خ
پخش با اشاره به وضعیت کمبود منابع آبی در سطح کشور، اظهار داشت:  دشتستان در منطقه آب

 .شود ها، کمبود منابع آبی به شدت احساس می متاسفانه با توجه به کمبود بارش

رین راه مدیریت صحیح منابع آبی، روی آوردن به آبیاری قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی افزود: مهمت
 .تحت فشار است که با توجه به کمبود منابع آبی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است

هکتار از اراضی بخش آبپخش خبر داد و افزود: این  1۷1آقایی از اجرای طرح آبیاری تحت فشار در 
هکتار از اراضی  1۷1میلیارد ریال در  ۳2بالغ بر طرح به صورت پایلوت در سطح کشور با اعتباری 
 .روستای چهاربرج بخش آبپخش اجرا خواهد شد

وی از نتیجه بخش بودن طرح آبیاری تحت فشار سخن گفت و ابراز داشت: این طرح کارشناسی 
شده است و کشاورزان عزیز مطمئن باشند در بهبود تولید و کیفیت محصول خرما موثر خواهد بود و 

 .ضرری برای نخیالت نخواهد داشت هیچ

های  میلیارد تومان بدهکار پیمانکار در استان ۵11بیش از  4۳این مسئول خاطرنشان کرد:در سال 
 .های دیگر چشمگیر بود دیگر شدیم یعنی استقبال کشاورزان از این طرح در استان

اراضی استان بوشهر  هزار هکتار از ۳۸وی اظهار امیدواری کرد: با مشارکت کشاورزان در همه 
 .آبیاری تحت فشار اجرا شود
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 ضرورت اجرای آبياری تحت فشار

فرماندار دشتستان نیز بر ضرورت اجرای آبیاری تحت فشار تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به 
ای مطلوب برای کشاورزی  کمبود آب و برای استفاده بهینه از منابع آبی، آبیاری تحت فشار گزینه

 .و استان استشهرستان 

های جنوبی استان این شیوه آبیاری اجرا شده  ارسالن زارع افزود: در سالیان گذشته در شهرستان
و موفقیت آمیز بوده در صورتی که در ابتدا کشاورزان مخالف بودند و بعد از گذشت دو سال،چون 

 .نتیجه مثبت طرح را مشاهده کردند، خود راغب به اجرا شدند

در حال حاضر بیشتر کشاورزان شهرستان از روش آبیاری تحت فشار استفاده می  زارع اضافه کرد:
 .کنند و نتیجه بخش بوده است

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس با همراهی مسئوالن استان و شهرستان و بخش از 
 .محل اجرای طرح پایلوت آبیاری تحت فشار در بخش آبپخش بازدید کرد

=============== 

 حساب تسویه برای « سرخ تنگ» سد اخراجی کارگر ..۱ معطلی
 

ماه از  ۸با گذشت آمده است :  4۴تیر 11ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
در شیراز، هنوز کارفرما مطالبات « تنگ سرخ»نفر از کارگران پروژه سد 111اخراج 

 .و حق سنوات کارگران اخراجی را پرداخت نکرده است حقوقی،عیدی

تنگ »پروژه سد   از کارگران  نفر 111در فاصله بهمن ماه تا پایان اسفند سال گذشته 
کارشان اخراج شدند و گفته   قراردادهای  پس از اتمام اعتبار  شیراز در استان فارس«سرخ

کارگر تحت عنوان نگهبان مشغول محافظت از اموال سد  2٦ر فقط می شود که در حال حاض
هستند اما این کارگران نیز مانند دیگر همکاران تعدیل شده خود بابت معوقات مزدی از کارفرما 

 طلبکارند.
یکی از این کارگران در این باره به ایلنا گفت: با وجود آنکه کارگران بیکار شده با طرح شکایت در 

اند اما کارفرما به  گیر مطالبات معوقه خود شده پی  ن، کار و رفاه اجتماعی شیراز اداره تعاو
 بهانه مشکالت مالی اعتنایی به پرداخت مطالبات کارگران شاغل و اخراجی نمی کند.

میلیون تومان  211وی افزود: مجموع مطالبات کارگران این پروژه عمرانی حدود یک میلیاردو 
داد که معوقات حقوقی آنان را پرداخت  می ان اشتغال آنان هر ماه وعدهاست که کارفرما در زم

شان را  مطالبات حقوقی و سنواتی آنان برقرار نشد بلکه پس از چندی شغل کند، اما نه تنها 
 .نیز از دست دادند

 دلیل به اکنون هم   عمرانی پروژه این ساخت ادامهطبق ادعای کارگران سد تنگه سرخ ،
 .است شده متوقف زیست محیط اداره سوی از محیطی زیست مشکالت

 

============= 

 :مدیر جهاد کشاورزی ميناب

 وضعيت کشاورزی ميناب نگران کننده است
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مدیر جهاد آمده است :  4۴تیر 11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ میناب در تاریخ 
ی کشاورزی میناب گفت: با توجه به بحران جدی آب در شهرستان میناب وضعیت کشاورز

 .امسال در شهرستان مناسب نیست
محمد ساالری در گفتگو با خبرنگار مهر با کاهش محصوالت کشاورزی در این شهرستان گفت: 

بحران شدید آب سبب شده است که کشاورزان امسال را از زمینهای زراعی خود دور بمانند و از 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/287598-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/274217-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/274217-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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افت کشاورزی در  محصوالت کشاورزی و صیفی جات دخوداری کنند که این مشکل سبب  کاشت
 .شهرستان شده است

ساالری تصریح کرد: بیشرین کشت کشاورزان این شهرستان گوجه فرنگی، بادمجان، پیاز، هندوانه 
 .و خیار است که این محصوالت برای دادن محصوالت با کیفیت نیاز به آب دارند

های خود هستند باید این مسئول در ادامه اظهار داشت: کشاورزانی که مایل به کشاورزی در زمین
 .الگوی مصرف آب را رعایت کنند تا با مشکل بی آبی مواجه نشوند

هزار هکتار از زمینهای کشاورزی زیر کشت محصوالت  2۳ساالری گفت: در سال گذشته 
 .هزار هکتار خواهد رسید 21کشاورزی بود که امسال این آمار با توجه به مشکالت آب به زیر 

اب گفت: نبود جاده های بین کشاورزی یکی از بزرگترین مشکالت مدیر جهادکشاورزی مین
 .کشاورزان در فصل کشاورزی است که برای جابه جایی محصوالت خود با آن مواجه هستند

ساالری بابیان اینکه اجرای این طرح برای کشاورزان کمک بزرگی جهت جابه جایی محصوالت برای 
ته بهره برداری استان ارائه شده که با تصویب و فروش است، گفت: پیشنهاد این طرح به کمی
 .تامین بودجه آن این طرح به اجرا در خواهد آمد

وی افزود: در نبود جاده جهت تردد راحت تر برای خرید و فروش محصوالت، کشاورزان باید هزینه 
 .هایی را برای جابه جای پرداخت کنند که باعث اعتراض آنها شده است

================ 

 دهد؛ مهر گزارش می

 های روستا آبی/ مدیریت مصرف جاری در رگه مبارزه اسفيد با بی

 خبرنگار: سيده مرضيه ميرقادری
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روستای اسفید در همین آمده است :  4۴تیر 11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ قم در تاریخ 
آبی مواجه بود اما اعمال مدیریت صحیح هم اکنون این  چندان دور با مشکل کم گذشته نه

 .آبی تبدیل کرده است روستا را به الگویی برای مبارزه به بی
 ۸۵اسفید، روستایی است از توابع بخش خلجستان شهرستان قم با  به گزارش خبرنگار مهر،

 .کنند انداز این روستا را تجربه می خانوار غیر دائم که تنها در بهار و تابستان چشم ۳1خانوار دائم و 

های  اندازی باغ های طبیعی و چشم نفر است، ویژگی 2۵1جمعیت این روستا در حال حاضر حدود 
ژگی مهمی برای ییالقی تابستانی را به ارمغان آورده است اما آنچه نام این این روستا، گرچه وی
 .های انداخت، اصالح الگوی مصرف در بخش آب بود روستا را بر سر زبان

آبی و به عبارتی بحران آب را  چندان دور مشکل کم اسفید روستایی است که در همین گذشته نه
ای صورت  رسانی به آن با تانکرهای اجاره ود و آبکرد و با قطعی مکرر آب مواجه ب تجربه می

شد اما باز  ساعته برای اهالی آن پمپاژ می 2۴گرفت و حتی بعد از حفر چاه و قنات گرچه آب  می
 .هم قطعی مکرر آب اولین گله روستاییان بود

ماجرای ای برای این مشکل باشند و در نهایت  همین امر باعث شد تا دهیاران روستا به دنبال چاره
 .حل مشکل آب و اصالح الگوی مصرف، اسفید را به الگویی در این زمینه مبدل کرد

 های غيرمجاز شناسایی انشعاب

کند. وی شناسایی  ماجرایی که رئیس شورای اسالمی روستای اسفید در گفتگو با مهر مطرح می
اهنگی با مأموران آبفار های غیرمجاز را اولین اقدام شورا و دهیاری این روستا بیان و هم انشعاب

 .برای برخورد با این معضل را از عوامل تأثیرگذار در کاهش مصرف آب عنوان کرد
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ابوالفضل کریمی کیا، نصب کنتور و همچنین برطرف کردن نواقص کنتورهای موجود را نیز از دیگر 
 .داند که در کنار ترویج اصالح الگوی مصرف، اسفید را نمونه کرده است عواملی می

وی تأمین آب در گذشته این روستا را از سه محل، چاه قدیم، چاه جدید و چشمه عنوان کرد که با 
اصالحات صورت گرفته موجب شده تا در حال حاضر تنها برداشت آب از چاه جدید و آن هم به مدت 

 .ساعت در روز باشد 1۶تنها 

های آبی منطقه خود  از همه توانساعته  2۴با توجه به گفته دهیار این روستا، اسفید که زمانی 
هم  آبی مواجه بود، هم اکنون تنها از یک چاه و آن برای تأمین آب استفاده می کرد و هنوز هم با بی

های اهالی که تا چندی قبل ناراضی بودند امروز  ساعت در روز برداشت آب دارد و گفته 1۶به مدت 
 .ب و بهداشتی استحاکی از رضایتمندی در زمینه در دسترس بودن آب شر

 قطعی آب نداریم

محمد رمضانی، یکی از اهالی روستای اسفید در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در گذشته 
شد، گفت: اما خوشبختانه در یک سال اخیر و با اقدامات  رسانی به این روستا با تانکر انجام می آب

 .روستا آب آشامیدنی موجود است روز در انجام شده قطعی آب نداریم و در طول شبانه

وی تنها مشکل این روستا را در بخش آب برای کشاورزی عنوان کرد و گفت: متأسفانه آب به میزان 
های زیرزمینی نیز به دلیل کاهش بارندگی  کافی برای کشاورزی در دسترس نیست و منابع آب

 .بسیار کم شده است

روستای اسفید است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر  دار ساکن در زهرا رفیعی، یکی از زنان خانه
گوید: قبالً هر کسی هر  کند و می کنتورهای غیرمجاز را مطرح می  آوری بحث دولتی شدن و جمع

ها حتی کنتور نداشتند اما با  کرد و برخی از خانه خواست آب را مصرف می جور که می
کنند  به شکل فصلی رفت و آمد میهایی که  های انجام شده تمامی اهالی حتی آن رسیدگی

کنتور دارند و این امر موجب شده تا عالوه بر کاهش مصرف و صرفه جویی برای کاهش هزینه 
 .بها، در تمامی روز آب آشامیدنی در دسترس باشد آب

بهای کمتری پرداخت کنیم مجبور  وی بیان کرد: نصب کنتور موجب شده تا ما برای اینکه هزینه آب
 .یی شویمجو به صرفه

 بها احساس مسئوليت بيشتری دارند اهالی روستا نسبت به پرداخت آب

دهیار روستای اسفید نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، انشعابات غیرمجاز، قرائت نشدن کنتورهای آب و 
های انجام شده  آبی این روستا عنوان و بیان کرد: با پیگیری خرابی کنتور را از جمله مشکالت کم

بار شدند تا این موضوع باعث  ها به شکل دو ماه یک فصلی روستا نیز موظف به پرداخت آب ساکنان
 .جویی و هدر رفت آب احساس وظیفه کنند ها نیز نسبت به صرفه شود تا آن

محمدجواد حاج ابراهیمی گفت: برخی از ساکنان غیر دائم در زمانی که در روستا نبودند شیر آب را 
رفتند و در این مدت به دلیل اینکه انشعاب  ی خود باز کرده و به شهر میها ها و باغ در باغچه

کردند اما با  بهایی را پرداخت نمی ها فاقد کنتور بود آب غیرمجاز داشتند یا باغچه و منزل ویالیی آن
 .مدیریت صورت گرفته این مشکل در روستا برطرف شد

ای صورت گرفته بدهی اهالی روستا به آبفا نیز ه ها و رایزنی در حال حاضر با تالش  وی ادامه داد:
بها احساس مسئولیت بیشتری دارند و  کاهش چشمگیری داشته و اهالی نسبت به پرداخت آب

 2۴تمامی این عوامل در کنار هم موجب شد تا مصرف آب کاهش چشمگیری داشته و پمپاژ 
روز برسد و روستا دیگر با  ساعت در 1۶ساعته آب از منابع این منطقه به یک چاه آب و آن هم 

 .کمبود و قطعی آب مواجه نباشد

های اهالی روستای اسفید که زمانی برای دریافت آب منتظر از راه رسیدن تانکر بوده و برای  گفته
دهد که  ذخیره آب نیز مجبور به پرکردن تمامی ظروف منزل از این مایه حیات بودند نشان می

و برطرف کردن مشکالتی همچون کنتورهای فرسوده، مدیریت در بخش مصرف و شناسایی 
رسانی و در کنار آن ترویج فرهنگ  انشعابات غیرمجاز و یا تعمیر و تعویض تأسیسات فرسوده آب



آبی است که کشور ما و بخصوص  مصرف در بین مردم یکی از راهکارهای نجات از بحران کم
 .روستاهای زیادی را درگیر این مسئله مهم کرده است

اید در اینجا روستای اسفید قم بتواند الگویی برای سایر روستاهای این استان یا حتی کشور ش
 .باشد تا با مدیریت و همکاری بتوانند از آنچه که در اختیار دارند بهترین استفاده را داشته باشند

================ 

 یباید کم آبی جدی گرفته شود/حمایت از سرمایه گذاران در بخش کشاورز
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وزیر جهاد کشاورزی -پیشواآمده است :  4۴تیر 11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 گفت: باید شیوه تولید محصوالت کشاورزی تغییر کند چرا که با توجه به بحران کم آبی اگر این

 .اقدام صورت نگیرد با کاهش تولیدات کشاورزی روبرو خواهیم شد
به گزارش خبرنگار مهر، روز پنج شنبه محمود حجتی در مراسم بهره برداری از شیوه جدید کشت 
ذرت علوفه ای در شهرستان پیشوا اظهار داشت: کشت ذرت علوفه ای به شیوه جدید در میزان 

 تولید تحول ایجاد می کند.

 ۴۵اد کشاورزی افزود: در شیوه گذشته کشت محصول ذرت علوفه ای، در هر هکتار بین وزیر جه
تن  111تن محصول برداشت می شد اما با استفاده از شیوه جدید این میزان به بیش از  ۵1الی 

 افزایش پیدا کرده است.

فزایش این مسئول ادامه داد: استفاده از شیوه جدید کشت محصول ذرت علوفه ای عالوه بر ا
کمی میزان تولید، بر کیفیت این محصول نیز اثر گذار خواهد بود و باعث افزایش ارزش غذایی آن 

 می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحول ایجاد شده در میزان مصرف آب برای کشت 
ستفاده می ذرت علوفه ای عنوان کرد: در گذشته از کشت غرق آبی برای تولید ذرت علوفه ای ا

هزار متر مکعب برای آبیاری و کشت این محصول استفاده می  1۸شد که در این روش بیش از 
 گردید.

این مسئول بیان داشت: با تغییر روش کشت ذرت علوفه ای از آبیاری غرق آبی به مدرن، میزان 
 هزار متر مکعب رسید. 4مصرف آب برای کشت ذرت علوفه ای در هر هکتار به 

با استفاده از روش نوین کشت ذرت علوفه ای، این میزان مصرف آب دوباره کاهش  کرد: وی تأکید
 برای کشت ذرت در هر هکتار، پنج هزار متر مکعب آب مصرف شود. پیدا کرد و سبب شد تا 

باید شیوه تولید محصوالت کشاورزی تغییر کند چرا که با توجه به بحران کم آبی اگر  حجتی گفت:
 ت نگیرد با کاهش تولیدات کشاورزی روبرو خواهیم شد.این اقدام صور

وی افزود: در این راستا باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و دولت یازدهم نیز برای 
 راه انداری زیرساخت های اجرای شیوه های نوین آبیاری از بخش خصوصی حمایت می کند.

رو از شیوه جدید کشت علوفه ای در پیشوا گفتنی است با حضور وزاری جهاد کشاورزی و نی
 رونمایی شد.

در این روش از آبیاری نواری برای کشت ذرت به عنوان محصول علوفه ای استفاده می شود که در 
 افزایش تولید و کاهش مصرف آب نقش مهمی را ایفا می کند.

ز دو برابر در هکتار بر اساس اعالم مسئوالن با استفاده از شیوه جدید کشت ذرت علوفه ای بیش ا
 درصد بازدهی مصرف آب افزایش پیدا می کند. 4۵در تولید افزایش و بیش از 

 
=================== 
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 طی دو سال اخير؛

 درصد کاهش یافت ۲۲سرانه آب استان بوشهر 

http://www.mehrnews.com/news/2849932 

مدیرعامل شرکت آب آمده است :  4۴تیر 11زارش خبرگزاری دولتی مهر / بوشهردر تاریخ به گ
 221به حدود  42لیتر در سال  ۳۳1و فاضالب استان بوشهر گفت: سرانه آب استان بوشهر از 

 .لیتر در سال جاری رسید
تان بوشهر شنبه در نشست مدیریت بحران آب اس به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد یاکیده ظهر پنج

آبی در کشور و استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: آب تولیدی برای استان  به وضعیت کم
 .درصد آب مصرفی بدون درآمد بود ۳۸میلیون مترمکعب بود که  11۶بوشهر در سال گذشته 

 2۶۸ها در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: میزان بارندگی از  وی به روند کاهشی بارش
کاهش یافته است که این موضوع بیانگر  4۴-4۳میلیمتر در سال  1۳1به  4۳-42یلیمتر در سال م

 .درصدی نسبت به سال قبل است ۵۴کاهش 

استان بوشهر در بارندگی و رتبه دوم این  ۳1مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر به رتبه 
 42لیتر در سال  ۳۳1استان بوشهر از استان در خشکسالی اشاره کرد و افزود: سرانه آب مصرفی 

 .لیتر نخواهد بود 221نیز بیش از  4۴رسیده است و در سال  4۳لیتر در سال  2۷1به 

 شيب تند کاهش آب در دسترس مردم استان

تاکنون یک شیب تند  42وی با بیان اینکه کاهش آب در دسترس مردم استان بوشهر از سال 
 .دهی به استان از خط کوثر و خط کازرون کاهش یافته است داشته است، ادامه داد: میزان آب

هزار انشعاب غیرمجاز در شهرها و روستاهای استان بوشهر داریم، افزود:  11یاکیده با بیان اینکه 
انشعابات فضای سبز، مشترکین پرمصرف، کاهش اب دریافتی استان، فرسودگی شبکه و 

 .مشکالت آب در استان بوشهر استوابستگی به خطوط انتقال طوالنی آب از جمله 

آبی را در شهرستان دشتستان، بخشی از بوشهر، جم،  وی با اشاره به اینکه بحران آب و کم
عسلویه و نوار ساحلی تنگستان شاهد هستیم، اضافه کرد: اقدامات اضطراری برای کاهش 

سیار ضروری  ها، آبرسانی شکنی و تجهیز چاه هدررفت آب و مدیریت بهینه مصرف، حفر و کف
 .است

 ممنوعيت واگذاری هرگونه انشعاب غير شرب

هزار دستگاه کنتور خانگی برای مدیریت  21مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر به خرید 
رسانی در زمینه کمبود منابع آبی از  مصرف آب خبر داد و گفت: سه هزار دقیقه برنامه برای اطالع

دی آموزشی در مدارس توزیع شده است و  هزار سی است، پنجطریق صدا و سیما صورت گرفته 
 .های مختلفی دراین زمینه اجرا شده است برگزاری برنامه

بخشی در تامین  وی چند پیشنهاد نیز در زمینه مدیریت مصرف آب ارائه کرد و اظهار داشت: اولویت
بندی در مراکز شهری و  تریزی، همراهی با اعمال نوب های اضطراری در کمیته برنامه اعتبار طرح

درصدی مصارف غیرشرب، قطع همه انشعابات غیرمجاز خانگی و ممنوعیت  ۵1روستایی، کاهش 
واگذاری هرگونه انشعاب غیر شرب از خطوط انتقال آب خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها 

 .از جمله پیشنهادات در زمینه مدیریت منابع آبی است

================ 

 هستند کارگری کمسيون مصوبه اجرای معطل لوشان سيمان کارگران
 

در ادامه بالتکلیفی آمده است :  4۴تیر 11ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
کارگران از کمسیون کارگری رودبار  کارگر کارخانه سیمان لوشان , این 94بیست و دو ماهه 

 .خواهند تا هر چه سریعتر بابت وصول مطالبات آنها قاطعانه اقدام کند می
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کارگران کارخانه سیمان لوشان در تماس با ایلنا اعالم کردند که چهارمین جلسه بررسی 

  یدر کمسیون کارگر  وضعیت کارگران سیمان لوشان، صبح روز چهارشنبه )سوم خردادماه(
های صنفی  خواسته رودبار برگزار شد و با وجود اصرار کارگران هنوز هیچ اقدامی برای تحقق 

 آنها صورت نگرفته است.

به گفته این کارگران در جلسه مورد نظر کمسیون کارگری از یکسو کارفرما مکلف به پرداخت 
این کارخانه تا زمان  کارگر باسابقه 2٦همه مطالبات کارگران شد و از سوی دیگر قرار است تا 

های  به واحدهای دیگری همچون کارخانه  رسیدن به شرایط استفاده از حق بازنشستگی
 سیمان ایالم و ترتبت حیدریه انتقال پیدا کنند

 به آنها انتقال امکان مسافت بعد دلیل به که گویند می لوشان سیمان کارگران حال این با 
 قصد کارفرما که اند شنیده چون  و ندارد وجود دریهحی تربت و ایالم سیمان های کارخانه

 صنعتی واحد این در همچنان تا خواهند می آنها دارد را لوشان سیمان کارخانه احیا و بازسازی
 .شوند کار مشغول

اند که با مصوبه کمسیون کارگری فرمانداری رودبار قرار است تا   آنها می گویند مطلع شده
هادی سازمان صنعت، معدن و تجارت عملیات بازسازی کارخانه کارفرما براساس طرح پیشن

قانون بیمه بیکاری  9سیمان لوشان را آغاز کند و در این مدت براساس آیین نامه اجرایی ماده 
 .تمامی کارگران بصورت موقت به صندوق بیمه بیکاری معرفی شوند

پروژه بازسازی کارخانه به  به گفته کارگران سیمان لوشان حاال که قرار است آنها تا اتمام
دهند که خود شخصا در فرآیند بازسازی  صندوق بیمه بیکاری معرفی شوند آنها ترجیح می

 .کارخانه مشارکت داشته باشند

های برخی  به گفته کارگران سیمان لوشان با این حال در جلسه اخیر کمسیون کارگری دیدگاه
های آنها که   عمل به هیچ یک از خواسته از حاضرین به سمت تسویه حساب کامل بوده و در

 .در راستای ادامه فعالیت این کارخانه است اهمیتی داده نشد

مستهلک است و توجیه اقتصادی  کارگران با یاد آوری اینکه کارفرما به بهانه اینکه این کارخانه
ه افزودند: متوقف کرده است در ادام42را از اول مهر ماه سال « سیمان لوشان»ندارد، فعالیت 

 .تا به امروز هیچ مقام مسئولی حاضر به پاسخگویی به وضعیت بالتکلیف آنها نشده است

کارگر داشت که 1۸1بیش از 42به گفته کارگران سیمان لوشان، این واحد قبل از خرداد سال 
کردند اما با وقوع مشکالت مربوط  کار می« خوشایند خزر»تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری 

در دو 42کارگر پیمانکاری در ماههای تیر و شهریور 1۸1تمامی این   ود منابع مالیکمب  به
 .مرحله اخراج شدند

شوند  سال سابقه کار دارد یا آور می 1۸تا  11باقیمانده کارگران سیمان لوشان که خود بین 
 .همه همکاران آنها موفق به دریافت معوقات مزدی خود نشدند 42های سال  که تعدیل

================ 

 مهر گزارش می دهد؛

 جهانی آبی ایران در مسير ثبت خشکد/ تونلهای حياتی کویر می های شریان

 خبرنگار: نيره شفيعی پور
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ها قدمتی سه هزار  قناتآمده است :  4۴رتی 11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / یزددر تاریخ 
های عمیق،  تازی چاه روند اما با یکه های شریانی کویر به شمار می ساله در ایران دارند و رگ

 .ها در حال خشکیدگی است مدیریت غیراصولی منابع آبی و بسیاری دالیل دیگر این شریان

کیده و تفتیده یزد می نگریم حفره به گزارش خبرنگار مهر، هنگامی که از باال به دشت های خش
هایی در دل زمین و به موازات هم به طول کیلومتر ها خودنمایی می کند که شریان های های 

 .زندگی در قلب کویر محسوب می شوند

هزار سال با جریان زندگی در دل کویر به انسان ها حیات بخشیده اند حال  ۳قنات ها که بیش از 
 .یق حیاتشان به مخاطره افتاده استبه دلیل حفر چاه های عم

بسیاری از یزدی ها که به واسطه علم حفر و نگهداری قنوات رد پای آنها را تا انتهایی ترین نقطه 
شرقی استان سیستان و بلوچستان و هم مرز با هرمزگان در شهر زرآباد می توان پیدا کرد با 

     .دمان حاشیه قنوات ارزانی داشته اندانتقال دانش خود جریان زندگی و آبادانی را نیز به مر

تونل های آبی افقی در دل زمین که بی منت سال ها است آب را پاکیزه و زالل در هیاهوی گرمای 
کویر با خنکای طبیعت به مسافران هدیه کرده اند حال در صف خشکیدگی قرار گرفتند و تکنولوژی 

 .ساله به بغما برده استهزار  ۳حفر چاه های عمیق سهم آنها را از تاریخ 

فناوری احداث قنات در اوایل هزاره اول قبل از میالد در مناطق خشک کوهستانی ایران توسعه 
یافت و احداث آن سبب شد تا کشاورزان بتوانند در دوره های طوالنی خشکسالی که آب در سطح 

 زمین یافت نمی شود، به کشت و کار بپردازند.

الیان متمادی یکی از روش های استحصال آب به شمار می رفتند و به قنات ها در واقع در طول س
 دلیل شیوه حفاری قنات، تبخیر و هدر رفت آب و نفوذ آب در خاک به شدت کاهش می یافت.

رشته قنات در مناطق مختلف خود دارد که قدمت برخی از  211استان یزد نیز بیش از سه هزار و 
ار سال می رسد ضمن اینکه این قنات بزرگترین و طوالنی ترین آنها از جمله قنات زارچ به سه هز

 قنات جهان نیز نام گرفته است.

 تمدن یزد برگرفته از قنات است

می شناسند اما واقعیت این است که « قناعت»و « قنوت»و « قنات»گرچه یزد را با نام شهر 
ان رضوی است اما از آنجا که قدیمی ترین قنات و پرشمارترین آمار قنات ها مربوط به استان خراس

در استانهایی نظیر خراسان، اصفهان و کرمان قنات را برای مصارف کشاورزی حفر می کردند و یزد 
 کل شهریت و تمدن خود را از قنات گرفته است، این سازه آبی در آن حرمت و قداست خاصی دارد.

ر به هر دلیل قنات کور می شد، مردم یزد در گذشته تمدن خود را در کنار قنات شکل دادند و اگ
زندگی مردم دیگر معنایی نداشت و مردم باید از منطقه کوچ کرده و به شهر دیگری می رفتند به 

همین دلیل بسیاری از کارشناسان امر معتقدند شهر یزد در کنار یک سری از رشته های قنات 
 شکل گرفته و به همین دلیل یزد را شهر قنات می خوانند.

 هزار ساله ۲تمدن 

قناتی که از گذشته های دور تاکنون در یزد وجود داشت، تنها تعداد محدودی  211اما از سه هزار و 
فعال و دارای آب هستند و بسیاری دیگر یا خشک و کور شده اند یا میزان آبدهی آنها به اندازه ای 

 است که دیگر قابل بهره برداری نیست.

یق برای قنات ها به وجود آورده اند و در کنار آن عوامل دیگری از این وضعیت را در واقع چاه های عم
 جمله مدیریت غیراصولی منابع آب سبب شده تا قناتها روز به روز کارآیی خود را از دست بدهند.

 هزار ساله را به یغما می برند ۲چاه های عميق ميراث 



زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار های تاریخی آب در این  المللی قنات و سازه کارشناس مرکز بین
داشت: متاسفانه با حفر چاه های عمیق، سطح آبهای زیرزمینی به ویژه در مناطق کم بارش به 

 شدت افت کرده که این امر در بسیاری از مناطق سبب خشکیدگی قناتها شده است.

نیمه عمیق که به علیرضا بحری با بیان اینکه قنوات به صورت افقی و درست برعکس چاه های 
صورت عمودی در زمین حفر می شوند، وارد سفره های زیرزمینی می شدند و آسیب کمتری به 
آنها وارد می کردند به همین دلیل نیز این سازه ها توانسته بودند قرن ها کاربری خود را حفظ کنند 

ته و بسیاری از سفره اما اکنون از آنجا که برداشت از سفره های آب زیرزمینی به شدت افزایش یاف
ها را خشکانده است، دیگر حفر قنات ممکن نیست و بسیاری از قنات های موجود نیز خشکیده 

 اند.

وی با بیان اینکه امروز حفر قنات های جدید حتی احیای قنات های قدیمی به دلیل لزوم ادامه دادن 
کرد: با وجود چاه های عمیق گالری قنات، نیاز به پیشه کار کنی و بسیار پرهزینه است، عنوان 

 موجود، آینده قنات ها مشخص است.

بحری با بیان اینکه قنات ها در واقع به سه دسته قنات های دشتی و کوهستانی و گسلی 
تقسیم بندی می شوند، افزود: سرنوشت قنات های دشتی و کوهستانی مشخص است و 

ت های گسلی از آنجا که از گسلها اغلب آنها یا خشک شده یا به زودی خشک می شوند اما قنا
 تغذیه می کنند، وضعیت بهتری دارند.

 احيای قنات ها در گرو انقالب کشاورزی

وی با بیان اینکه مدیریت غیر اصولی منابع آبی از دالیل خشکیده شدن شریانهای قنات در دل کویر 
ناچاریم از چاه  است، عنوان کرد: اکنون شرایط به نحوی است که قنات دیگر جوابگو نیست و

استفاده کنیم زیرا حجم و گستره کشاورزی بسیار گسترده شده و در بسیاری از مناطق، 
 محصوالت پرآبخواه کشت می شود.

بحری افزود: میزان آبدهی قنات ها مشخص است و در شرایطی که کشاورزی خود یک تنه منابع 
ی اینکه بتوانیم دوباره از فناوری قنات آبی بسیاری را طلب می کند، قنات دیگر کارآمد نیست و برا

استفاده کنیم باید یک انقالب کشاورزی به راه بیاندازیم و یک مدیریت برنامه ریزی شده در این 
 زمینه داشته باشیم، آنگاه می توانیم روی قنوات حساب کنیم

رد: اگر با دید در ایران هیچ قناتی حفر نشده است، عنوان ک وی با بیان اینکه طی سالیان گذشته، 
اقتصادی به قنات نگاه کنیم، قنات دیگر مقرون به صرفه نیست زیرا با هزینه و انرژی که برای حفر 

قنات صرف می شود، بازدهی الزم را شاهد نخواهیم بود اما اگر با نگاه محیط زیستی به قنات نگاه 
 کنیم، این سازه ها می توانند دوباره جایگاه خود را به دست آورند.

اینکه قنات ها به تدریج از رده خارج شده اند و برخی دیگر نیز به طور مشخص، عمری طوالنی 
نخواهند داشت، روشن است اما مرکز بین المللی قنات و سازه های آبی همچنان در تالش برای 

احیای قناتها به عنوان روشهای مناسب زیست محیطی استحصال آب از یک سو و سازه های آبی 
 دمت تاریخی ارزشمند از سوی دیگر هستند.دارای ق

 حفر قنات دیگر صرفه اقتصادی ندارد

گرچه قنات ها دیگر صرفه اقتصادی ندارند و تنها در شرایطی اقتصادی می شوند که از حفر چاه 
های عمیق جلوگیری شود اما برخی قناتها در مناطقی از یزد، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و 

ان هنوز شاهرگ حیات منطقه به شمار می روند و حیات بسیاری از روستاها و بلوچستان و اصفه
 آبادی ها و شهرها به آنها وابسته است.

رئیس مرکز بین المللی قنات و سازهای تاریخی آبی نیز در مورد احیای قناتها اظهار داشت: در حال 
صفان، کرمان، یزد، خراسان هزار رشته قنات در سطح کشور داریم که عمده قنات ها در ا ۳1حاضر 

 رضوی و خراسان جنوبی قرار دارند.



علی اصغر سمسار یزدی بیان کرد: خراسان رضوی با شش هزار رشته قنات، رتبه اول از نظر آمار 
 ۴11رشته، اصفهان با سه هزار و  411قنوات را دارد و پس از آن، خراسان جنوبی با سه هزار و 

 رشته قنات در رتبه های بعدی قرار دارند. 211رشته و یزد با سه هزار و 

 رشته قنات در کشور ۱۳تالش برای ثبت جهانی 

رشته قنات ثبت جهانی شوند، افزود:  12وی با بیان اینکه تالش شده تا برای احیای قنوات، حداقل 
با ثبت این قنوات در فهرست آثار جهانی، عالوه بر تخصیص تسهیالتی برای احیای آنها، باب 

 ی برای گردشگری در مناطقی که قنوات در آنها واقع هستند، باز خواهد شد.جدید

سمسار یزدی ادامه داد: قنات هایی که نام آنها برای ثبت جهانی پیشنهاد شده است، اکنون به 
آلی هستند و امیدواریم با ثبت جهانی آنها، کاربری گردشگری  جز یکی، همه فعال و در شرایط ایده

 ود و گردشگران با دانش بومی قنات آشنا شوند.به آنها داده ش

قنات یاد شده را شامل قنات قصبه گناباد در خراسان رضوی، قنوات بلده فردوس در  12وی 
خراسان جنوبی، قنات حسن آباد مشیر و قنات زارچ در یزد، قنات وزوان و قنات مزدآباد میمه در 

آباد و قنات اکبر آباد در کرمان، قنات ابراهیم آباد اصفهان، قنات گوهرریز جوپار و قنوات شیخی و قنبر
 در استان مرکز و قنات مون و ارونه در اردستان دانست.

قنات ها که خود بیانگر تاریخ تمدن ایران زمین به ویژه در مناطق کویری ایران به شمار می رود و 
این سازه تاریخی و استان کشور در مقطعی آبادانی و حتی شکل گیری خود را مدیون  12حداقل 

 باشکوه بوده اند، امروز به تدریج خشکیده می شوند.

ها در مقطعی از زمان دوباره به نیاز اصلی بشر برای ادامه حیات تبدیل می  به طور قطع این سازه
شوند به همین دلیل الزم است دانش بومی آن در این استانها حفظ شود و مسئوالن میراث 

ردشگری با کمک و همکاری مرکز بین المللی قنات و سازه های فرهنگی، صنایع دستی و گ
 تاریخی آبی، گامی در مسیر ثبت جهانی این سازه ها بردارند.

============ 

 :رئيس جهاد کشاورزی جنوب کرمان

 جنوب کرمان با بحران آب مواجه است

.com/news/2850042http://www.mehrnews 

رئیس سازمان جهاد آمده است :  4۴تیر 11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/جیرفت در تاریخ 
سال خشکسالی در این منطقه گفت: هم اکنون  1۵کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به 

 .شهرستانهای جنوبی استان کرمان با کمبود شدید آب مواجه هستند
با مهر اظهارداشت: شهرستانهای جنوب استان کرمان از قطبهای سید یعقوب موسوی در گفتگو 

کشاورزی کشور محسوب می شود و در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی در کشور رتبه 
نخست را دارد در واقع جنوب کرمان هندوستان ایران محسوب می شود و شغل اکثر مردم نیز 

 کشاورزی و یا دامپروری است.

صدد هستیم که با تغییر الگوی کشت وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی را وی تصریح کرد: در 
بهبود بخشیم و به همین دلیل هم از کشتهای سنتی به سمت تولید محصوالت گلخانه ای سوق 

 پیدا کرده ایم و تسهیالت ویژه ای نیز به کشاورزان برای کشتهای گلخانه ای داده می شود.

ی در اکثر شهرستانهای جنوبی استان کرمان خبر داد و افزود: وی از کاهش سطح آبهای زیر زمین
جلوگیری از آبیاری سنتی و افزایش روشهای آبیاری مکانیزه است و به   سیاست جهاد کشاورزی

همین دلیل تسهیالت خوبی هم به کشاورزان داده می شود که بخشی از این تسهیالت بال عوض 
 است.

ات محور تاکید کرد و افزود: هدف ما ایجاد بیشترین بهره وری وی همچنین بر انجام کشاورزی صادر
اقتصادی از منابع آبی و خاکی موجود است به همین دلیل تغییر الگوی کشت در دستور کار قرار 
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دارد در واقع از منابع باید برای تولید محصوالتی استفاده شود که بیشترین سود را عاید کشاورزان 
 می کند.

================= 

 :فرماندار منوجان خبر داد

 صرفه جویی برای جلوگيری از قطعی آب در منوجان ضروری است

http://www.mehrnews.com/news/2850033 

فرماندار منوجان با آمده است :  4۴تیر 11ه گزارش خبرگزاری دولتی مهر / منوجان در تاریخ ب
 .شاره به خشکسالی های پیاپی خواستار صرفه جویی مردم در مصرف آب شدا

ایوب فالحی در گفتگو با مهر اظهارداشت: امسال طبق آمار موجود میزان بارندگی در استان با 
 کاهش مواجه بود و این سیر نزولی در جنوب کرمان و شهرستان منوجان بیشتر قابل لمس بود.

ر کمبود بارندگی شاهد برداشت بی رویه از آبهای زیر سطحی هستیم وی افزود: متاسفانه در کنا
 و همین امر موجب شده است منابع آبی کاهش شدید را تجربه کنند.

فرماندار منوجان ادامه داد: برای جلوگیری از قطعی آب در بخش آب شرب شهری و روستایی در 
ستانداری کرمان در راستای مبارزه با شهرستان نیاز به صرفه جویی داریم ضمن اینکه برنامه های ا

 خشکسالی و کمبود آب نیز در دستور کار قرار دارد.

فرماندار منوجان گفت: اصالح الگوی کشت، استفاده از روشهای آبیاری مکانیزه و استفاده بهینه از 
 آبهای موجود از اهمیت بسیار باالیی در برنامه های مبارزه با خشکسالی برخوردار است.

ا اشاره به گرمای باالی هوا در تابستان افزود: در این ایام مصرف آب نیز افزایش می یابد و باید وی ب
 از هم اکنون برنامه ریزی منظمی از سوی مردم و مسئوالن برای مبارزه با کم آبی انجام شود.

================= 

 :فرماندار ریگان خبر داد

 تبدیل شد دریاچه ای که به کانون ریزگرد شرق کرمان

http://www.mehrnews.com/news/2850003 

فرماندار ریگان گفت: آمده است :  4۴تیر 11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / کرمان در تاریخ 
 خشک شدن دریاچه ریگان به دلیل خشکسالی مهمترین عامل بروز طوفانهای شن و بروز

 .پدیده ریزگرد است
به گزارش خبرنگار مهر، امین باقری عصر امروز در جمع خبرنگاران نسبت به بروز ریزگردها در شرق 

کرمان هشدار داد و افزود: در شهرستان ریگان شاهد بروز طوفان های متعدد شن و بروز پدیده 
 ود.ریزگردها هستیم که منشاء محلی دارد و باید فکری به حال این وضعیت ش

وی تصریح کرد: برخی از جاذبه های شهرستان که در گذشته منبع اصلی تامین آب شهرستان 
بودند هم اکنون خشک شده اند و بستر رودخانه ریگان و دریاچه بزرگ این شهرستان هم اکنون 

 منشاء ریزگردها است.

ای بزرگ بوده  باقری ادامه داد: منطقه تک فرهاد در ریگان پیش از بروز خشکسالی ها دریاچه
 است که به مرور خشک شده است.

کیلومتر مربع دانست و افزود: در صورت احیای مجدد این دریاچه می  ۵1وی وسعیت این دریاچه را 
 توانیم در آینده شاهد کاهش سطح ریزگردها در شهرستان و شرق استان باشیم.

 ن افزایش داشته است.وی افزود: طی روزهای اخیر میزان ریزگردها و طوفان شن در ریگا

فرماندار ریگان دلیل خشک شدن این دریاچه را خشک شدن رودخانه های منتهی به این دریاچه 
 اعالم کرد و افزود: میزان بارش باران در شهرستان نیز به شدت افت کرده است.
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================ 

 :حجتی

 ورزیباید کم آبی جدی گرفته شود/حمایت از سرمایه گذاران در بخش کشا

http://www.mehrnews.com/news/2849945 

 
اد کشاورزی وزیر جه-پیشواآمده است :  4۴تیر 11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 

گفت: باید شیوه تولید محصوالت کشاورزی تغییر کند چرا که با توجه به بحران کم آبی اگر این 
 .اقدام صورت نگیرد با کاهش تولیدات کشاورزی روبرو خواهیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنج شنبه محمود حجتی در مراسم بهره برداری از شیوه جدید کشت 
هرستان پیشوا اظهار داشت: کشت ذرت علوفه ای به شیوه جدید در میزان ذرت علوفه ای در ش

 تولید تحول ایجاد می کند.

 ۴۵وزیر جهاد کشاورزی افزود: در شیوه گذشته کشت محصول ذرت علوفه ای، در هر هکتار بین 
تن  111تن محصول برداشت می شد اما با استفاده از شیوه جدید این میزان به بیش از  ۵1الی 

 فزایش پیدا کرده است.ا

این مسئول ادامه داد: استفاده از شیوه جدید کشت محصول ذرت علوفه ای عالوه بر افزایش 
کمی میزان تولید، بر کیفیت این محصول نیز اثر گذار خواهد بود و باعث افزایش ارزش غذایی آن 

 می شود.

میزان مصرف آب برای کشت وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحول ایجاد شده در 
ذرت علوفه ای عنوان کرد: در گذشته از کشت غرق آبی برای تولید ذرت علوفه ای استفاده می 

هزار متر مکعب برای آبیاری و کشت این محصول استفاده می  1۸شد که در این روش بیش از 
 گردید.

ق آبی به مدرن، میزان این مسئول بیان داشت: با تغییر روش کشت ذرت علوفه ای از آبیاری غر
 هزار متر مکعب رسید. 4مصرف آب برای کشت ذرت علوفه ای در هر هکتار به 

با استفاده از روش نوین کشت ذرت علوفه ای، این میزان مصرف آب دوباره کاهش  وی تأکید کرد:
 برای کشت ذرت در هر هکتار، پنج هزار متر مکعب آب مصرف شود. پیدا کرد و سبب شد تا 

باید شیوه تولید محصوالت کشاورزی تغییر کند چرا که با توجه به بحران کم آبی اگر  گفت: حجتی
 این اقدام صورت نگیرد با کاهش تولیدات کشاورزی روبرو خواهیم شد.

وی افزود: در این راستا باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و دولت یازدهم نیز برای 
 اجرای شیوه های نوین آبیاری از بخش خصوصی حمایت می کند. راه انداری زیرساخت های

گفتنی است با حضور وزاری جهاد کشاورزی و نیرو از شیوه جدید کشت علوفه ای در پیشوا 
 رونمایی شد.

در این روش از آبیاری نواری برای کشت ذرت به عنوان محصول علوفه ای استفاده می شود که در 
 آب نقش مهمی را ایفا می کند.افزایش تولید و کاهش مصرف 

بر اساس اعالم مسئوالن با استفاده از شیوه جدید کشت ذرت علوفه ای بیش از دو برابر در هکتار 
 درصد بازدهی مصرف آب افزایش پیدا می کند. 4۵در تولید افزایش و بیش از 

=========== 

 محيط زیست در هفته ای که گذشت؛

 ابر شدن آلودگی هوای پایتختگرمتر شدن تابستان امسال/ دو بر

http://www.mehrnews.com/news/2849384 
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آهو در کانال آب  21مرگ آمده است :  4۴تیر 11به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 11نسبت به شرایط نرمال، ورود آب به تاالب گاوخونی پس از  4۴کرخه، گرمتر شدن تابستان 

از مهمترین اخبار محیط زیست در این  4۴سال و دوبرابر شدن آلودگی هوای پایتخت در بهار 
 .هفته بود

شاهد رویداد های مختلفی بود که در ادامه به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست این هفته 
 .مهمترین آنها را مرور خواهیم کرد

 آهو در کانال کرخه .۳مرگ 

زیست خوزستان گفت: تاکنون  در نخستین روز از هفته جاری معاون طبیعی اداره کل حفاظت محیط
 .اند رأس آهو در منطقه میشداغ با سقوط در کانال پای پل غرب کرخه جان داده 21

های غرب کرخه وجود دارد که  یک کانال پای پل برای آبیاری زه کشی زمین  اظهار کرد:  ادل موالع
های  پروژه این کانال به دلیل کمبود آب مسکوت مانده بود. در اجرای طرح انتقال آب غدیر، ایستگاه

اهمیت است که اندازی شده و آب را در این کانال رهاسازی کردند. این نکته بسیار حائز  پمپاژ راه
 .کانال فوق هیچ مجوزی ندارد

ای که ابتدا کم شیب بوده و سپس  گونه وی افزود: سازه کانال شرایط بسیار بد و نامناسبی دارد به
شود. هر جانداری که در این کانال بیفتد قطعا جان خود را از دست  شدت تند می شیب آن به
 .خواهد داد

آبی  زیست خوزستان تصریح کرد: در شرایط کم  اظت محیطزیست طبیعی اداره کل حف معاون محیط
 1۶گونه از آهوها همین کانال است. در سال گذشته  حاکم بر استان خوزستان، تنها منبع آبی این

گونه که برای نوشیدن آب به این کانال  رأس آهو و در سال جاری نیز تاکنون چهار رأس آهو از همین
 .اند شده خفه اند، درون کانال افتاده و رفته

زیست از سال گذشته تاکنون شاهد تلف شدن این آهوها بوده و باوجود  وی عنوان کرد: محیط
ای نگرفته است. به سازمان آب و برق پیشنهاد  تذکرات پیاپی به آب و برق خوزستان هیچ نتیجه

اسازی آن در سازی کند یا اجازه برداشت آب از کانال و ره دادیم که یا دیوارهای کانال را ایمن
 .نزدیکی کانال برای تأمین آب آهوها به ما بدهد

زیست خوزستان در پایان گفت: متأسفانه آب و  زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط معاون محیط
های ما را اجرایی نکرده و اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند از  کدام از پیشنهاد برق هیچ

 .دهیم رده و برخوردهای الزم را انجام میطریق مراجع قضایی پیگیری ک

این کانال عالوه بر جدایی دو زیستگاه آهو، باعث شده به دلیل کمبود شدید منابع آبی و خشک 
وحش را مجبور به تالش برای نوشیدن آب از کانال  های طبیعی آن محدوده، حیات شدن چشمه

سقوط کرده و محکوم به تلف شدن و یا کرده که به دلیل ساختار خاص دیواره کانال، به درون آن 
 .گرفتاری در دام شکارچیان هستند

 تابستان امسال یک درجه گرمتر از معمول

روز یکشنبه رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با بیان اینکه در 
ایش یک درجه درجه بیش از نرمال داشته اند، از افز ۳استان کشور دمایی حدود  4خرداد امسال 

 .ای دما در تابستان نسبت به وضعیت نرمال خبرداد

تقریبا تمام مناطق  4۴شاهرخ فاتح درباره وضعیت دمای هوا و بارندگی در کشور گفت: خرداد 
 .کشور دمایی بیشتر از نرمال داشته اند

ستان، به گفته وی در برخی از استانها شامل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرد
کرمانشاه، ایالم، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان 



درجه سانتیگراد بیشتر از  2حدود  4۴جنوبی، خراسان رضوی و مرکزی افزایش دما در خرداد 
 .شرایط نرمال بود

ر خرداد سال جاری، رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اظهار داشت: د
استان های زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، مازندران، گلستان، سمنان و خراسان شمالی افزایش 

 .درجه سانتیگراد بیشتر از شرایط نرمال را تجربه کردند ۳دمایی حدود 

 تقریبا تمام استان های کشور بین نیم تا یک درجه از 4۴فاتح تصریح کرد: در سه ماه تابستان 
 .شرایط نرمال گرم تر خواهند بود

نُه ماهه و  SPI وی در خصوص شرایط خشکسالی در کشور توضیح داد: این شرایط با دو شاخص
 .بلندمدت بررسی می شود

 SPI رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی یادآور شد: بر اساس شاخص
استان های کرمانشاه، ایالم، لرستان،  4۴بهار  نُه ماهه یعنی از ابتدای سال آبی جاری تا پایان

خوزستان، مرکزی، قم، اصفهان، تهران، البرز، سمنان، شرق مازندران، گلستان، بوشهر، فارس و 
 .هرمزگان خشکسالی خفیف تا شدید را نشان می دهند

استان های  4۴هفت ساله منتهی به پایان خرداد  SPI وی اظهار داشت: بر اساس شاخص
ن، کرمانشاه، لرستان، ایالم، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، مرکزی، قم، کردستا

تهران، قزوین، البرز، سمنان، جنوب خراسان رضوی و خراسان جنوبی خشکسالی متوسط و شدید 
 .را نشان می دهند

 سال وارد تاالب گاوخونی شد .۱آب زاینده رود پس از 

 .سال وارد تاالب بین المللی گاوخونی شد 11از  روز دوشنبه آب زاینده رود پس

با انتقال آب به تاالب گاوخونی در هفته های اخیر کشاورزان مردم شرق اصفهان به صورت خود 
جوش اقدام به الیروبی بخشی از مسیر رودخانه برای جلوگیری از برداشت های غیر مجاز آب در 

 .مسیر رودخانه کردند

بند شاخ کنار، صبح امروز به تاالب بین المللی گاوخونی رسیده و پس از  آب رودخانه ضمن عبور از 
 .باعث خوشحالی مردم ،کشاورزان و دوستداران محیط زیست شده است  سال11

مردم منطقه شرق اصفهان عصر و شامگاه گذشته را به همراه خانواده های خود در کنار تاالب بین 
  .ردندالمللی گاوخونی گذراندند و شکرگزاری ک

نبود آب در   عدم مدیریت یکپارچه و ماده ای شورای مدیریت یکپارچه زاینده رود ، 4طبق مصوبه  
تاالب بین المللی گاوخونی اصفهان که زیست بوم آبی مهم به شمار می آید برطرف خواهد شد و 

ست حق این تاالب از سهمیه آب برخوردار می شود.براساس این مصوبه، وزارت نیرو نیز موظف ا
 .آبه کشاورزان را مشخص کند

توجه به اینکه در شرایط فعلی جریان داشتن این مقدار آب در زاینده رود از خشک شدن بستر  با
رودخانه و تبدیل آن به کانون ریزگردها جلوگیری خواهد کرد در تغذیه آبخوان ها و تأمین بخشی از 

 .نقش بسزایی داردخدمات زیست بومی رودخانه نظیر حفظ تنوع زیستی نیز 

 راهکاری تازه برای جلوگيری از انقراض ببرها

اصالح طبقه بندی گونه ها راهکاری است که گروهی از متخصصان برای مقابله با انقراض ببرها 
 .زیرگونه کاهش یابد 2به  4مطرح کرده اند و بر این اساس توصیه شده که زیرگونه های ببر از 

منتشر شده تغییرات اساسی  Science Advances که در مجلهروز سه شنبه در مقاله جدیدی 
زیر  4ببرها از میان  زیرگونه در طبقه بندی ۷است که حذف  برای طبقه بندی ببرها پیشنهاد شده 

مهمترین آنها است. البته این کاهش شدید زیر گونه ها نه تنها در طبقه بندی ببر ها  گونه موجود از
 .حیات وحش نیز توصیه شده است که در مورد سایر گونه های



اگر تغییرات پیشنهادی در این مقاله در مورد طبقه بندی ببرها اجرا شود تمام ببر های جهان تنها به 
ببر بنگال،  دو زیر گونه ببرهای سوندا و ببر های قاره ای تقسیم می شوند و زیر گونه هایی مانند

ببر سوماترا ، ببر هندو چینی و ببر ماالیی دیگر به ببر آمور ، ببر جاوه ، ببر چینی ، ببر بالی ، 
 .رسمیت شناخته نخواهند شد

اندراس ویلتینگ سرگروه تیم تحقیقاتی که مقاله جدید را ارائه داده است، می گوید: طبقه بندی 
زیرگونه ها بدون دالیل علمی و یا با دالیل علمی ضعیف موجب می شود  گونه ها به تعداد زیاد

لی در برنامه های حفاظتی پرورش و تولید مثل این گونه کاهش یابد. به عنوان مثال در اقدامات عم
حال حاضر جمعیت ببر ها در جنوب چین و هندوچین به شدت کاهش یافته است و اگر هریک از این 

زیرگونه ها همچنان به عنوان طبقه ای جداگانه در نظر گرفته شوند هردو آنها در آینده نزدیک 
واهند شد. اما با در نظر گرفتن آنها به عنوان یک زیرگونه ببر قاره ای می توان تحت یک منقرض خ

 .برنامه حفاظتی واحد این ببر های درحال انقراض را مدیریت کرد

 هزار هتکار بيابان زدایی ..۹ميليارد تومان اعتبار مورد نياز  ۳۶۹

میلیون هکتار  2.۵سال گدشته حدود  ۵1روز چهارشنبه معاون سازمان جنگل ها با بیان اینکه طی 
هزار هکتار بیابان زدایی  ۵11بیابان زدایی در کشور انجام شده است، گفت: اعتبار مورد نیاز برای 

 .میلیارد تومان است 2.۵در سال 

پرویز گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عدم توجه به مدیریت جامع حوزه های آبخیز 
انی شدن اراضی کشور در سالهای اخیر است به طوری که در حال حاضر میزان مهمترین علت بیاب

 .بیابان زدایی و بیابان زایی در کشور ساالنه با هم برابر شده است

هزار هکتار در کشور بیابان زایی رخ می دهد که علت عمده آن  ۵1به گفته وی، ساالنه حدود 
 .تفاده بیش از حد از خاک استبرداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و اس

میلیون  ۳2میلیون هکتار مساحت کشور،  1۶۴معاون سازمان جنگل ها و مراتع اظهار داشت: از 
میلیون هکتار آن کانون بحرانی  ۷هکتار آن در محدوده بیابانی قرار دارد که از این میزان حدود 

 .هستند

هزار هکتار از  ۵11م می بایست ساالنه گرشاسبی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنج ساله پنج
کانون های تولید ریزگرد در کشور توسط سازمان جنگل ها و با همکاری دیگر دستگاه ها از جمله 

وزارت نفت مهار شود، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل کمبود بودجه، درصد بسیار کمی از این میزان 
میلیون هکتار کانون های بحرانی  ۷.۵اخیر از سال  ۵1ساالنه بیابان زدایی می شود بطوریکه در 

 .میلیون هکتار احیا شده است 2.۵بیابانی تنها یک سوم آن یعنی حدود 

هزار هکتار کانون ریزگرد در کشور را بیابان زدایی کرد به  ۵11به گفته وی، برای اینکه ساالنه بتوان 
 .ن این اعتبار هرگز تامین نشده استمیلیارد تومان در سال نیاز است که تاکنو 2.۵اعتباری حدود 

 آلودگی هوای تهران امسال دو برابر شد

برابری آلودگی هوای تهران در  2.۳در این روز رئیس ستاد محیط زيست شهرداری تهران از افزايش 
 .خبر داد 4۴سال 

ه روز هوای ناسالم داشت ۳1علي محمد شاعری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، تهران 
روز هوای ناسالم را تهرانی ها تجربه کرده  1۳فقط  4۳است در صورتی که در مدت مشابه سال 

 .اند

برابری آلودگی در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته  2.۳وي با بیان اينكه هوای تهران با افزایش 
اراضی  مواجه است، افزود: به دلیل ورود ریزگردهای خارجی و همچنین گرد و غبار برخاسته از

 .بیابانی اطراف تهران هوای تهران در اکثر روزها خاکستری است

شاعري اضافه كرد: مدیریت ناصحیح بر منابع آب، بیابانزایی و مصرف بی رویه انرژی های فسیلی 
 .علل اصلی آلودگی هوای کشور و کالنشهر تهران است



و ايجاد همگرايي كه موجب  به گفته شاعری بطور کلی ریزگردها بر اثر برخورد بادهاي مخالف
انتقال ذرات گرد و خاك از سطح زمین به ترازهاي باالتر شده و به دنبال آن هوايي غبارآلود نمایان 

 .می کند به وجود می آیند

های  ماهه اول عمدتاً مربوط به ریزگردهای ناشی از بیابان ۶شاعری افزود: آلودگی های هوا در 
ماهه دوم سال مربوط به خودروها، موتور  ۶آلودگی هوا در  خارجی و داخلی است، اما منابع

 .سیکلت و منابع خانگی، اداری و غیره است

 ۳۸روز، ستاد بحران  ۴1روز هوای ناسالم، دانشگاه علم و صنعت  ۴۳ایستگاه های پارک قائم با 
ی هوای ترین ایستگاه های سنجش آلودگ روز هوای ناسالم آلوده ۳۵روز و فرمانداری شهرری با 

 .را به خود اختصاص داده اند 4۴تهران در سال 

=============== 

 گزارش مهر از بحران آب در جنوب لرستان؛

 سراب شد/ وضعيت قرمز در قطب انجير سياه« کشکان»
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با خشک شدن آمده است :  4۴تیر 12ی دولتی مهر/ پلدختر در تاریخ به گزارش خبرگزار
کشکان و مادیان رود این روزها بی آبی در جنوب لرستان از مرز بحران نیز عبور کرده تا عالوه بر 

 .غات قطب انجیر سیاه کشور در معرض تهدید جدی قرار گیرندمشکل آب شرب و کشاورزی، با
به گزارش خبرنگار مهر، جنوب استان لرستان با رودخانه های سیمره و کشکان و مادیان رود، بار 

سال  1۳بخش عمده ای از تولید غالت استان را به دوش می کشد که با وقوع خشکسالی های 
منابع آب زیرزمینی شاهد مشکالت جدی در زمینه گذشته در استان لرستان و کاهش چشمگیر 

 آب شرب در شهرستانهای کوهدشت، پلدختر و رومشکان بوده ایم.

وقوع خشکسالی های در استان لرستان و کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی، رودخانه ها برای 
مزارع آبرسانی خالی شده است به طوریکه در کشکان این روزها آب چندانی برای رساندن به 

 تشنه وجود ندارد.

این وضعیت رودخانه کشکان در حالیست که حفر چاههای غیرمجاز و فعالیت پمپ های آب هر 
آنچه از مایه حیات کشکان بوده را بلعیده تا هر روز بر عمق بحران زیست محیطی در محل این 

 رودخانه بزرگ استان افزوده شود.

 برای کاهش مصرف آبضرورت همکاری وزارت نيرو و جهاد کشاورزی 

اکبر مهری رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه چندسالی 
است که توسط وزارت نیرو هفته اول تیرماه به نام هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده 

بخشی به فرهنگ است، اظهار داشت: در این هفته باید با انجام اقدامات فرهنگی و آگاهی 
 سازی در زمینه اصالح الگوی مصرف آب پرداخته شود.

 ۸۸درصد آب معادل  42وی با بیان اینکه به گفته کارشناسان و دست اندرکاران وزارت نیرو حدود 
میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف می شود، تصریح کرد: این در حالیست که 

 درصد بیان کرده اند. ۵1رزی این آمار را تکذیب و مقدار آن کارشناسان و اساتید سازمان جهاد کشاو

 فصول پرآبی کشکان

رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر ادامه داد: در هر صورت هر دو آمار بیان شده نشان از آن 
 دارد که بخش کشاورزی بیشترین مصرف کننده آب کشور است.

یرو و جهاد کشاورزی باید در رابطه با فرهنگ سازی مهری با تاکید بر اینکه به همین دلیل وزارت ن
مصرف آب و اجرای برنامه هایی برای کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزی با یکدیگر تعامل کنند، 

 افزود: توانمندی دو دستگاه در اجرای یک برنامه بهتر و موثرتر خواهد بود.
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گفت: با همکاری دستگاه های ذی وی در ادامه با اشاره به مشکل کم آبی رودخانه مادیان رود 
ربط در رابطه با تقسیم بندی حق آبه باال دست و پایین دست این رودخانه و برنامه ریزی زمان 

 آبیاری زمین های کشاورزی اقدام شده است.

 مطالعه سد های مخزنی چولهول و بن الر مطالبه جدی مردم

رچند این اقدام و برنامه کوتاه مدت تنها برای رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر با بیان اینکه ه
گذر از بحران خشکسالی می تواند مثمر ثمر باشد، تصریح کرد: برای حل کامل این مشکل ادامه 

مطالعات سدهای مخزنی چولهول و بن الر برای جبران کمبود آب ایستگاه های پمپاژ و رودخانه 
 کشکان ضروری است.

 امه مطالعات این دو سد به عنوان مطالبه جدی مردم ضروری است.مهری یادآور شد: پیگیری و اد

وی ادامه داد: باتوجه به ادامه دار بودن روند خشکسالی، عدم آورد مصالح رودخانه ای، محدودیت 
رسوبات مازاد بستر و برداشت بی رویه مصالح رودخانه ای امکان صدور مجوز برداشت شن و 

 کان پذیر نیست.ماسه برای بهره برداران جدید ام

 درصدی بارش باران در پلدختر ۱۱کاهش 

رئیس اداره منابع اب شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه متوسط بارش استان لرستان در سال 
درصد کاهش و  ۸میلی متر است که نسبت به سال آبی گذشته حدود  ۴۷2آبی جاری معادل 

نشان می دهد، اظهار داشت: این میزان درصد کاهش را  1۳نسبت به میانگین دراز مدت حدود 
 درصد بیشتر از متوسط بارش کشور است. 1۶1بارش حدود 

میلی متر است که  ۳۵1مهری افزود: مجموع بارش شهرستان پلدختر در سال آبی جاری معادل 
درصد کاهش را  ۳۳درصد کاهش و نسبت به میانگین دراز مدت  ۴1نسبت به سال آبی گذشته 

 نشان می دهد.

ی اظهار داشت: تا پایان سال آبی جاری هیچگونه بارش قابل توجه و مالحظه ای در شهرستان و
 اتفاق نمی افتد و معموال پایان بارش های سال آبی اردیبهشت ماه است.

 حلقه چاه آب کشاورزی در پلدختر ۱۵خشک شدن 

حلقه از چاه  ۴۵دود تا کنون ح 1۳۷۸وی با بیان اینکه به علت اثرات زیان بار خشکسالی از سال 
متری  ۸های آب کشاورزی خشک شده است، گفت: سایر چاه های فعال موجود به علت کاهش 

 درصدی آبدهی مواجه هستند. ۷1تا  ۳۵سطح آبهای زیرزمینی در دراز مدت، با کاهش 

 رودخانه ۵رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه متوسط میزان رواناب خروجی 
 ۸۵تا  ۷1دائمی این شهرستان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به میانگین دراز مدت بین 

درصد کاهش یافته است، ادامه داد: میزان دبی رودخانه کشکان در تیرماه سال جاری در محل 
که رقمی بالغ بر  4۳لیتر در ثانیه است که نسبت به تیرماه سال  ۷11ایستگاه آب سنجی پلدختر 

ساله حدود  ۵۸درصد کاهش و نسبت به میانگین دراز مدت  ۷۵لیتر در ثانیه بوده،  ۸11  و هزار ود
 درصد کاهش داشته است. 4۶

 استمرار کشت محصوالت آبدوست و خطر کم آبی رودخانه کشکان

مهری با بیان اینکه عامل اصلی کاهش آب رودخانه کشکان استمرار کشت محصوالت آبدوست 
منطقه ویسیان است، تصریح کرد: برای جبران کمبود آب رودخانه کشکان جلوگیری از  مانند برنج در

کاشت محصوالت آبدوست، تغییر روش های آبیاری و استفاده از روش های آبیاری پر بازده ضروری 
 بوده که در این رابطه اقداماتی صورت گرفته است.

بع آب، احداث سدهای مخزنی چولهول و بن وی یادآور شد: بهره برداری اصولی و نظام یافته ازمنا
الر، رعایت حقابه پایین دست رودخانه کشکان و تجمیع موتور تلمبه ها از مهمترین راهکارهای حل 

 مشکل کمبود آب رودخانه کشکان است.



رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر گفت: با توجه به خشک شدن آب رودخانه مادیان رود در 
هکتار باغ انجیر در منطقه زیودار  ۷11درومتری و پایاب این رودخانه و خطر نابودی محل ایستگاه هی

 این شهرستان تهدیدی جدی است.

وی تصریح کرد:اگر در سال آینده بارندگی نرمال و طبیعی در سطح شهرستان داشته باشیم 
 خسارات خشکسالی به منابع آب سطحی و زیرزمینی قابل جبران است.

 درصد جمعيت پلدختر از طریق کشاورزی  ۹.امرار معاش 

درصد  ۶۵رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه چون منبع ارتزاق و امرار معاش 
جمعیت این شهرستان از طریق کشاورزی است استمرار خشکسالی باعث تشدید تنش آبی می 

اظهار داشت: پدیده خشکسالی قابل  شود و پیامد های زیان بار و پر هزینه ای برجای می گذارد،
کشورهای خشک و نیمه   پیش بینی نیست ولی به دلیل اینکه خشکسالی جزئی از ذات برخی

خشک همچون کشور ماست باید برای کاهش خسارات این پدیده از حداکثر امکانات و تجهیزات 
 استفاده کنیم.

داشت: آگاهی بخشی عمومی  وی به راهکارهای گذر از بحران خشکسالی اشاره کرد و بیان
مردم برای صرفه جویی، مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب با استفاده از پتانسیل و 
ظرفیت های صداو سیما، نخبگان و رسانه ها، اصالح الگوی مصرف آب در بخش های مختلف 

 شرب، کشاورزی و صنعت از جمله راهکارهای گذر از بحران خشکسالی است.

درصدی آب، برخورد با  2۵ود: اصالح و بهسازی شبکه های انتقال و توزیع آب وکاهش پرت وی افز
انشعابات غیرمجاز و پشت کنتوری آب شرب با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، افزایش کارایی 
مصرف آب کشاورزی و استفاده از روش های آبیاری پر بازده از دیگر راهکارهای کاهش مصرف آب 

 است.

 هزار هکتار از اراضی پلدختر زیر کشت محصوالت آبدوست استهفت 

رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه آب مورد نیاز کشاورزی این شهرستان 
میلیون متر مکعب از منابع  1۵1میلیون متر مکعب از منابع آب سطحی و  ۵11ساالنه به میزان 

: تغییر الگوی کشت و لزوم کاشت محصوالت با بازده اقتصادی زیرزمینی تامین می شود، ادامه داد
باال و نیاز آبی کم و کاهش تدریجی کاشت محصوالت آبدوست برای کاهش مصرف آب یک اولویت 

 است.

 ۸11مهری با بیان اینکه در حال حاضر سطح زیرکشت محصوالت آبدوست در پلدختر هفت هزار و 
اورزان با توجه به سهمیه ابالغی سازمان جهاد کشاورزی هکتار است، تصریح کرد: الزم است کش

 کاشت محصوالت آبدوست را محدود و به تدریج کاهش دهند.

وی با اشاره به فعالیت گروه گشت و بازرسی حفاظت منابع آب به منظور برخورد جدی با متخلفان 
برای پرو مسلوب  منابع آب گفت: با پیگیری و فعالیت این گروه حکم دادگاه تجدید نظر استان

 حلقه چاه کشاورزی صادر شده است. 2۸المنغعه نمودن 

رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر ادامه داد: با تصویب طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی در پانزدهیمن نشست شورای عالی آب همه وزارتخانه ها، دستگاههای اجرایی، مراجع 

گانه تعادل بخشی با وزارت نیرو  1۵برای عملیاتی کردن پروژ ه های قضایی وانتظامی موظفند 
 همکاری نمایند.

 شرکت نفت پاسخگوی آلودگی رودخانه کشکان باشد

مهری افزود: مهمترین پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی عبارتند از به روز کردن سند ملی آب 
بر روی دستگاه های حفاری،  GPS توسط جهاد کشاورزی، ساماندهی شرکتهای حفاری و نصب

تقویت و استقرار گروههای گشت و بازرسی منابع آب، اجرای طرحهای آبخیز داری و آبخوان دار و 
 نصب کنتور های هوشمند آب و برق برای کنترل برداشت مجاز آب بر اساس پروانه است.



ی در الگوی ایجاد فضای وی بر لزوم جداسازی آب شرب از آب مورد نیاز فضاهای سبز و لزوم بازنگر
سبز و کاشت گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی تاکید کرد و یادآور شد: اتخاذ تدابیر الزم برای 

 ممانعت از ورود کشاورزان مهاجر به شهرستان ضروری است.

رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر تصریح کرد: کشاورزان مهاجر با حضورشان در استان و 
ت منابع آب و خاک را تخریب و با استفاده بی رویه از کود و سم سالمت جامعه را کشت صیفی جا
 تهدید می کنند.

مهری با اشاره به تردد روزانه تریلرهای نفت کش از راههای ارتباطی و مواصالتی پلدختر و واژگونی 
ن لزوم چاره این تریلرها و ورود مواد نفتی، گازوئیل، اسید سولفوریک و مازوت به رودخانه کشکا

اندیشی حل این معضل توسط مسئولین امر احساس می شود، گفت: شرکت نفت باید 
 پاسخگوی این اتفاقات ناگوار باشد.

وی زباله های شهری، فاضالب، مواد نفتی و روغنی و کود های شیمیایی کشاورزی را از دالیل 
 دیگر آلودگی رودخانه های شهرستان پلدختر برشمرد.

نابع آب شهرستان پلدختر اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب "داناب" با همکاری رئیس اداره م
وزارتخانه های نیرو و آموزش و پرورش و به منظور آشنایی دانش آموزان با مشکالت منابع آب و 
اهمیت صرفه جویی در مصرف آب در قالب مسابقه نقاشی، کاریکاتور، ارائه مقاله و انیمیشن 

ت: اجرای این طرح می تواند تاثیر بسزایی در حوزه فرهنگ سازی مصرف آب اشاره کرد و گف
 داشته باشد.

 ترویج سيستم آبياری تحت فشار در اولویت جهاد کشاورزی

علی خادمی مدیر جهاد کشاورزی پلدختر نیز در سخنانی با اشاره به اینکه خشکسالی چند سال 
تن سطح آب زیر زمینی در این شهرستان شده اخیر باعث کاهش شدید آب رودخانه ها و پایین رف

است، اظهار داشت:جهاد کشاورزی در راستای مقابله با پدیده خشکسالی ترویج سیستم آبیاری 
تحت فشار را محور کار خود قرار داده و با ترویج مشاوره با کشاورزان در سه سال اخیر بیش از دو 

 حت فشار مجهز شده است.هزار هکتار از اراضی شهرستان به سیستم آبیاری ت

وی با بیان اینکه کارایی آبیاری در سیستم های تحت فشار باال بوده و در آبیاری بارانی راندمان آب 
درصد است، افزود: این در حالی است که راندمان آب  41درصد و قطره ای  ۷1آبیاری بیش از 

 درصد است. ۳1آبیاری در روش غرقابی 

 کانال های انتقال آب در پلدخترارائه تسهيالت برای ایجاد 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن 
آب در طول مسیر انتقال با مساعدت، مشارکت و یا پرداخت تسهیالت به بهره برداران در راستای 

های ذخیره در بهره وری اصولی از آب انتقال آب با لوله، پوشش کانال های آب بر و ایجاد استخر
 موجود تاثیر مطلوبی داشته است.

وی گفت: همچنین توسعه و ترویج کاشت گیاهان زراعی و گونه های درختی با نیاز آبی کمتر در 
شهرستان مد نظر بوده و تالش می شود کاشت و توسعه گیاهان آبدوست مانند برنج و ذرت در 

 شود. شهرستان به تدریج محدود و کم

خادمی ادامه داد: در راستای کاشت محصوالتی مانند سیب زمینی و انواع سبزیجات در 
شهرستان در طول فصل سرد سال که آب و هوای پلدختر اجازه کشت آن را می دهد و آب در این 
 زمان به وفور در رودخانه ها جاری بوده به منظور بهره برداری از آب در خارج از فصل مصرف آب اقدام

 شده است.

وی با بیان اینکه قصد داریم در سال های آینده صیفی جات را از طریق روش سیستم آبیاری تیپی 
در منطقه عملیاتی کنیم تا راندمان آبیاری باال برود، افزود: در سال زراعی جاری در دو منطقه دشت 

ه اند و نتیجه جایدر و بخش معموالن با استفاده از این روش نوین آبیاری محصوالت کشت شد
 بسیار رضایت بخشی داشته است.



بنابراین گزارش وضعیت بحران آب در جنوب لرستان در حالیست که ساالنه چندین میلیارد متر 
درصد از این میزان آب از حوزه کارون بزرگ و به  ۶۳مکعب آب از استان لرستان خارج می شود که 

ج شده و در پشت سدهای دز، کرخه و کارون در طور عمده رودخانه دز و مابقی از حوزه کرخه خار
 استان خوزستان جمع می شود.

درصد از سیمره  ۶۶این در حالیست که از میزان آب خارج شده از استان لرستان در حوزه کرخه 
درصد باقی مانده از حوزه کشکان شهرستان پلدختر خارج می شود در حالیکه سهم  ۳۳تخلیه و 

 حی کمتر از یک درصد است.لرستان از مهار آبهای سط

===================== 

 با افزایش دمای هوا؛

 مصرف آب اوج گرفت/ افزایش ميليونی مصرف در پایتخت

http://www.mehrnews.com/news/2848638 

یک مقام مسئول در وزارت نیرو ست : آمده ا 4۴تیر 12به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
میلیون مترمکعب  ۳.2گفت: با افزایش گرمای هوا، مصرف آب در تهران طی شبانه روز به 

 .رسید
یش دمای هوا در این روزها مصرف آب به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی گفت: افزا

برابر ورود لحظه ای آب به  ۴مترمکعب در هر لحظه یا ثانیه رسانده که  ۳۷مشترکین تهرانی را به 
 .رودخانه کرج است

 ۳1تا  ۳1این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: در هفته های گذشته، مصرف آب مشترکین تهرانی 
مترمکعب در ثانیه رسیده  ۳۷زایش دمای هوا در روزهای اخیر به مترمکعب در ثانیه بوده که با اف

 .است

میلیون مترمکعب بوده  2.۸گرما روزانه   وی تصریح کرد: مصرف آب مشترکین تهرانی پیش از آغاز
 .میلیون مترمکعب رسیده است ۳.2که هم اکنون به 

مردم و کاهش مصرف  ارتقایی گذر از فصل تابستان بدون ایجاد مشکل آب را در گرو همکاری
حلقه چاه  ۴۵1تا  ۴11درصد حجم آب مصرفی مشترکین تهرانی با استفاده از  ۳1دانست و افزود: 

 .درصد هم از ذخایر سدها تامین می شود ۷1و 

================== 

 :معاون وزیرنيرو
 است آبریز های حوضه مشکالت از مقررات نشدن اجرا

 
معاون وزیر نیرو آمده است :  4۴تیر  12ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .استهای آبریز عدم اجرای مقررات و حاکمیت افسارگسیخته  گفت: ازجمله مشکالت حوضه
 

پیوسته منابع آب  هم به گزارش ایلنا، رحیم میدانی در نشست شورای هماهنگی مدیریت به
عنوان یک  رود به حوضه آبریز رودخانه سفیدرود، از نشست شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده

تجربه موفق یاد کرد و افزود: اگر قوه قضائیه و سایر مسئوالن محلی یاری نکنند، وزارت نیرو 
 .ها موفق شود تواند در این طرح تنهایی نمی هب

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا یادآور شد: اگر همچون گذشته آب کشور را مدیریت کنیم و 
های شرب و صنعت  شویم و تمام بخش این روند ادامه یابد، با مشکالت بسیار حادی روبرو می

 .شوند ناپذیری می های جبران و کشاورزی دچار صدمه

های آبریز دچار مشکل خواهند  ها رعایت نشود، مطمئنا حوضه وی با بیان اینکه اگر چارچوب
 های آبریز عدم اجرای مقررات است. شد، افزود: ازجمله مشکالت حوضه

http://www.mehrnews.com/news/2848638
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های زیرزمینی، ادامه داد: اگر طبق قوانین و مقررات  میدانی با اشاره به شرایط بحرانی سفره
های سطحی نیز  اسب از منابع آب حراست نکنیم، برداشت از آبعمل نکنیم و با مدیریت من

 های زیرزمینی خواهد داشت. وضعیت بدتری از آب

های آبریز  پیوسته منابع آب حوضه هم وی هدف اصلی از تشکیل شورای هماهنگی مدیریت به
 دهی منابع آبی ذکر کرد و افزود: با تشکیل شورای هماهنگی درصدد هستیم اصول را سامان

 مانده منابع آبی موجود را مدیریت کنیم. و مقررات را اجرایی کنیم تا بتوانیم باقی

رود تجربه موفقی  معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده
دهی  ها در میزان برداشت آب و همچنین انتخاب و سامان گیری بوده است، افزود: تصمیم

 با اقلیم استان موجب موفقیت این طرح شده است.کشت مناسب 

بخشی منابع آب زیرزمینی هستیم،  وی با بیان اینکه ما اکنون درصدد پیاده کردن طرح تعادل
های  ها ازجمله اجرای تصمیم اظهار داشت: حضور استانداران و مدیران استانی در تمام طرح

تواند  یز سفیدرود موثر است و میهای آبریز و از جمله حوضه آبر شورای هماهنگی حوضه
 صورت کارا یاری کند. ها به دهی و اجرای طرح وزارت نیرو را در سامان

وی ادامه داد: عزم و همت وزارت نیرو در این سمت و سیاق است که درباره حراست از منابع 
شور های آب ک آبی و ایجاد امنیت کامل آبی از هیچ پشتیبانی مادی و معنوی درباره برنامه

 دریغ نکند.

================= 

 نمازجمعه شهرستانهای بوشهر؛

 وضعيت نامطلوب آب شرب دشتستان/ توسعه عسلویه شتاب گيرد

http://www.mehrnews.com/news/2850394 

امام جمعه برازجان با مده است : آ 4۴تیر 12به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/بوشهر در تاریخ 
اشاره به وضعیت نامطلوب آب شرب مردم دشتستان گفت: مسئوالن باید برای تامین آب و 

 .جویی در مصرف آب همت کنند مردم در صرفه

االسالم حسن مصلح در نماز جمعه امروز برازجان با تاکید بر لزوم  ر مهر، حجتبه گزارش خبرنگا
گیری مناسب از فرصت ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: ماه رمضان ماه مغفرت و رحمت و  بهره

 .آمرزش گناهان است و باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم

در آمرزش گناهان مهم دانست و ادامه داد: های قدر را  وی کمک به مساکین، دعا و احیای شب
 .شود ها در طول یک سال تعیین می در شب های قدر قرآن نازل شده است و مقدرات انسان

اشاره کرد و افزود: این مذاکرات  1+۵ای ایران و کشورهای  امام جمعه برازجان به مذاکرات هسته
ش دارند که با فضای فشار و تحریم ها تال شود و آمریکایی ساز نزدیک می به روزهای سرنوشت

 .مذاکرات را تحت تاثیر قرار دهد

وی آمریکا را مسئول هر گونه شکست و چالش در مذاکرات دانست و اضافه کرد: یک توافق خوب 
ای، دشمنان به اهداف  کند و با تدابیر رهبری و فعالیت دقیق تیم هسته مصالح نظام را تامین می

 .رسند خود نمی

ها برای ایجاد اختالف بین مسلمانان اشاره کرد و  های آمریکایی م مصلح به تالشاالسال حجت
گاه به این  توطئه طراحی کرده است و هیچ ۶1افزود: آمریکا برای براندازی نظام اسالمی تاکنون 

 .های خود پایان نخواهد داد دسیسه

http://www.mehrnews.com/news/2850394
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داد: در این راستا مسئوالن وی در پایان به وضعیت نامطلوب آب در دشتستان اشاره کرد و ادامه 
جویی و  باید برای تامین آب مناسب برای مردم این شهرستان تالش کنند و مردم نیز با صرفه

 .مصرف بهینه، زمینه را برای استفاده همگان از اب فراهم سازند

 ها جبران شود افتادگی توسعه عسلویه شتاب گيرد/ عقب

های امروز نماز جمعه عسلویه اظهار داشت:  طبهنژاد نیز در خ االسالم سید علی هاشمی حجت
های معنوی این ماه را از دست  روزه دارای برکات فراوانی است و باید تالش کنیم که فرصت

 .ندهیم

ها دارای ارزش بسیار زیادی است، ادامه داد: در این  وی با بیان اینکه خلوت با خدا در این شب
مان را فراموش نکنیم و در دعاهای خود دیگران را به یاد ها و روزها منش و روش پیامبر و اما شب

داشته باشیم و برای ظهور امام عصر)عج( و سالمتی نایب بر حقش رهبر معظم انقالب و پیروزی 
 .مسلمانان دعا کنیم

گر توصیف کرد و  نژاد، بیانات مقام معظم رهبری را حیاتبخش، روح افزا، راهگشا و هدایت هاشمی
ای فرمودند که هر کس روند مطالبات  عظم رهبری در مورد مذاکرات هستهافزود: مقام م

کن کردن صنعت  ها را نگاه کند، دو نکته در آن است؛ یکی اینکه هدف آنها ریشه آمریکایی
 .ای ماست و دیگری اینکه خود اینها بیشتر به توافق نیاز دارند هسته

ند، چون طرف مذاکره، ایران اسالمی وی بیان کرد: مشکل است که آمریکایی به هدفشان برس
های نامشروع خود برسند و چرخ پیشرفت علمی  دهد آنها به خواسته است و ملت اجازه نمی
 .کشور ما را متوقف کنند

ویکم رمضان ایام ضربت  های نوزدهم و بیست امام جمعه عسلویه با اشاره به در پیش بودن شب
ی قدر، گفت: خداوند وعده بخشش داده است و ها خوردن موالی متقیان حضرت علی)ع( و شب

 .ها دعا است سفره خاصی گسترده که باید استفاده کنیم و بهترین اعمال در این شب

وی به حضور عبدهللا نادری به عنوان فرماندار در شهرستان عسلویه اشاره کرد و خطاب به وی 
ا مدیر و مدبر و کاردان هستید خواهم خودتان را بیشتر نشان دهید؛ شم اظهار داشت: از شما می

و بعد از یک مدت که ما ضرر کردیم، امیدواریم با آمدن شما تحول چشمگیری در منطقه ایجاد 
 .شود

نژاد با تاکید بر اینکه مسئوالن شهرستانی باید تصمیمات میدانی بگیرند،  االسالم هاشمی حجت
پای کار حاضر باشند. ما از فرماندار اضافه کرد: مسئولی مانند فرماندار باید در متن و بطن و 

 .کنیم و امیدواریم شاهد پیشرفت و تسعه بیشتری باشیم حمایت می

 ایران قربانی بزرگ تروریست است/ آمریکا از ادعای حقوق بشر شرم کند

های امروز نماز جمعه جم با اشاره به نزدیک شدن به  نیز در خطبه  االسالم محمد گنجی حجت
های قدر دارای ارزش و جایگاه بسیار مهمی است و باید تالش  ار داشت: شبهای قدر، اظه شب

 .ها بیشترین استفاده را ببریم کنیم که از این شب

وی در ادامه به تاکیدات مکرر قرآن کریم بر احسان و نیکوکاری اشاره کرد و ادامه داد: احسان 
نیم که بتوانیم به دیگران کمک کنیم و دارای آثار و برکات بسیار زیادی است و همه ما باید تالش ک

 .گر نیازمندان باشیم های مختلف یاری در زمینه

تیرماه سالروز جنایت آمریکا در خلیج فارس و سرنگونی هواپیمای  12امام جمعه جم با اشاره به 
مسافر شد که تعداد زیادی از آنها را  24۸مسافربری ایران، اظهار داشت: این حمله باعث شهادت 

 .دادند؛ آمریکا مدعی دروغین حقوق بشر است دکان تشکیل میکو

های نظام داشته است، اضافه  وی با بیان اینکه آمریکا جنایات متعددی را در زمینه ترور شخصیت
 .اند هزار نفر در کشور قربانی تروریسم شده 1۷کرد: ایران بزرگترین قربانی تروریسم است و 



رت گرفته در این شهرستان و فعالیت فرماندار جدید جم اشاره االسالم گنجی به تغییرات صو حجت
ریزی فرماندار جدید شهرستان شاهد توسعه  کرد و افزود: امیدواریم با تالش و فعالیت و برنامه

 .شتابان جم و دستیابی به اهداف مورد نظر باشیم

هرستان جم وی همچنین به اقدامات صورت گرفته برای توسعه عمرانی شهرها و روستاهای ش
اشاره کرد و ادامه داد: نیروی انتظامی نیز اقدامات بسیار خوبی را در راستای مقابله با اشرار و 

 .خالفکاران داشته است

گفت: این مذاکرات به  1+۵ای ایران و  امام جمعه جم در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته
تواند خللی در  ای که داشته باشد، نمی های پایانی رسیده است و این مذاکرات هر نتیجه ایستگاه

 .توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کند

=================== 

 :وگو با ایلنا پژوهشگر انستيتو پژوهش نيوکاسل انگلستان در گفت
 ۲ ها فاضالب/تهرانی و آب روی پيش بزرگ چالشی بهداشتی؛ و شرب آب تفکيک

 کنند می مصرف آب اشتوتگارت برابر
 

هاشمی با اشاره آمده است :  4۴تیر  12ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
به چالش های پیش روی آب و فاضالبی ها برای تفکیک آب شرب و بهداشتی بر لزوم 

 .فرهنگسازی و حضور علما جهت دعوت مردم به صرفه جویی تاکید کرد

مختار هاشمی پژوهشگر انستیتو پژوهش نیوکاسل انگلستان و استاد مدعو دانشگاه 
با خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه جداسازی آب شرب و بهداشتی و کردستان در گفت وگو 

چگونگی اجرای آن در کشور گفت: در تمام دنیا آبی که در آشپزخانه وجود دارد با کیفیت بوده 
 و برای شرب و آب با کیفیت پایینتر برای امور بهداشتی استفاده می شود.

سیستم پیچیده ای است که سرمایه  وی با اشاره به اینکه جداسازی آب شرب و بهداشتی
در حال حاضر در ایران سیستم آب و فاضالب پیشرفته  گذاری زیادی می خواهد، تصریح کرد: 

ای وجود ندارد لذا امکان اینکه دو سیستم آب وارد منازل شده و انشعابات جدید ایجاد شود 
 بعید بنظر می رسد.

شکالت فنی زیادی دارد و متاسفانه به هاشمی ادامه داد: جداسازی آب شرب و بهداشتی م
دلیل از گذشته اینکه استراتژی برای این کار وجود نداشته اجرای آن را در حال حاضر مشکل 

 کرده است.

وی همچنین مسائل مالی را از دیگر چالش های پیش روی طرح تفکیک آب شرب و بهداشتی 
زیانده هستند و حتی خرج و  برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر شرکتهای آب و فاضالب

مخارج خودشان را در نمی آورند چه برسد به اینکه بخواهند در این زمینه سرمایه گذاری کنند 
 زیرا آب بهایی که می گیرند در قیاس با قیمت آب تمام شده بسیار ناچیز است.

ده هستند؛ تفکيک آب شرب و بهداشتی چالشی  های آب و فاضالب زیان شرکت
 بزرگ

پژوهشگر انستیتو پژوهش نیوکاسل انگلستان همچنین گفت: عالوه بر مسائل مالی به این 
لحاظ تکنولوژی نیز مشکل داریم زیرا تکنولوژی راه اندازی این سیستم در ایران وجود ندارد زیرا 

باید تصفیه خانه هایی وجود داشته باشد که آب شرب و بهداشتی تفکیک شود، نیاز داریم که 
روستاها مجهز به تصفیه خانه شوند در حالی که در حال حاضر در این زمینه  همه شهرها و

 حتی برای شهرهای بزرگ مشکل داریم.
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در مصرف آب صرفه جویی کنيد حتی اگر در کنار یک رود آب جاری »پيامبر)ص(: 
 «باشيد.

ریح وی در ادامه بر لزوم صرفه جویی از جانب مردم و فرهنگسازی در این خصوص تاکید و تص
کرد: صرفه جویی به رفتار و فرهنگ مردم بر می گردد در فرهنگ ما شستن مبارک است برای 

هر مراسم و آئینی از آب استفاده می کنیم لذا باید ابتدا فرهنگ شستن و استفاده از آب را 
تغییر دهیم. مثال در یکی از شرکتهای بسته بندی آب در استرالیا یک حدیث پیامیر )ص( مبنی 

نوشته « در مصرف آب صرفه جویی کنید حتی اگر در کنار یک رود آب جاری باشید.»ینکه بر ا
ولی در ایران ما این همه کویر و منطقه خشک داریم ولی به این احادیث عمل نمی   شده
 کنیم.

هزار چاه آب تهران را تامین می کنند و به گفته مدیر  1٦سد و  ٦هاشمی گفت: در حال حاضر 
ه ای مجبوریم آب کشاورزی را برای شرب تخصیص دهیم به این دلیل که ذخایر عامل آب منطق

 آبی سدها رو به اتمام است و بارندگی هم کم شده است.

 کنند برابر اشتوتگارت آب مصرف می ۲ها  تهرانی

برابر اشتوتگارت از آب استفاده می کنیم و تا زمانی که  ۳وی اظهار داشت: ما در تهران 
چطور می خواهیم به مردم بگوییم که آب کم مصرف کنند لذا باید مراجع و  فرهنگ عوض شود

 علما نیز وارد شده و فتوی دهند که مردم صرفه جویی کنند.

================== 

 طی سال گذشته؛

 رشته قنات در خراسان شمالی احياء و مرمت شد ۲۲

//www.mehrnews.com/news/2850287http: 

مدیر آب و خاک سازمان آمده است:  4۴تیر 12به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/بجنورد در تاریخ 
رشته قنات طی  ۷۳الیروبی وکول گذاری  جهاد کشاورزی خراسان شمالی از احیاء، مرمت،

 .سال گذشته در این استان خبر داد

غالمرضا حجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت احیاء و مرمت قنوات، افزود: طی 
 12۶میلیارد و  ۳2رشته قنات مبلغ  11۷سال گذشته برای الیروبی، احیاء، مرمت و کول گذاری 

 ار مصوب شد.میلیون ریال اعتب

میلیون ریال تخصیص که   ۸11میلیارد و  21وی اظهار داشت: از این میزان اعتبار مصوب شده مبلغ 
 قنات در این استان انجام شد. رشته  ۷۳عملیات احیاء، مرمت و الیروبی 

رشته قنات با آبدهی  ۶۳1مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: هم اکنون 
   یلیون مترمکعب آب در این استان فعال است. م ۸۶ساالنه 

هزار هکتار از اراضی و باغات این استان را  ۳1آب حاصل از این قنوات، ساالنه   به گفته حجی پور
 آبیاری می کند.

 1۶2به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون استان خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان،
 هزار بهره بردار دارد. 1۷غات آبی با هزار هکتار اراضی کشاورزی و با

================ 

 در گفتگو با مهر عنوان شد؛

 تاکيد دوباره بر پلمب کارخانه قو/ تعجب از حمایت فرمانداری
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مدیرعامل شرکت ساماندهی : آمده است 4۴تیر 12تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهردر 
صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: کارخانه قو هر چه زودتر باید پلمب شود و حمایت 

 . تعجب برانگیز استفرمانداری برای ادامه فعالیت این کارخانه 

رضا قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از نظر مدیریت شهری این کارخانه باید همین 
فردا تخلیه و از تهران برود، افزود: حرف های مدیریت شهری در رابطه با کارخانه قو تکرار سخنان 

 رخانه آالینده نیفتاده است.گذشته است اما متاسفانه هنوز اتفاق جدیدی برای انتقال این کا

وی ادامه داد: این کارخانه با دستگاه های قدیمی و آالینده نه کاالیی استراتژیک تولید می کند و 
نه استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کند. فاضالب این کارخانه به شدت برای اهالی 

خصوصی را به حقوق شهروندان نفر در بخش  ۴منطقه مضر است. اما این که چرا فرماندار حقوق 
 . ترجیح می دهد مشخص نیست

برای خروج روغن نباتی قو، گفت: ما از این سخن  ساله فرمانداری  ۵قدیمی درباره مهلت 
سال دیگر  ۵فرمانداری بسیار تعجب کردیم که بر چه اساسی اعالم می کنند که این کارخانه باید 

 هم در تهران بماند .

درباره درخواست سکوت فرمانداری از  ندهی صنایع و مشاغل شهر تهرانمدیرعامل شرکت ساما
انتقال کارخانه قو گفت: چنین درخواستی   مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در خصوص

سال گذشته از ما شد که در این رابطه مصاحبه نکنیم زیرا مواد اولیه به این کارخانه فروخته نمی 
ابل قبولی نبود و ما همچنان در این رابطه حرف می زنیم . اما باید فروشند که به نظر من حرف ق

فرمانداری برای حفاظت از سالمت مردم این منطقه با مدیریت شهری همکاری کند تا این کارخانه 
 آالینده از پایتخت برود .

چندی پیش با وجود تذکرات پی در پی اعضای کمیسیون سالمت شورا در خصوص اجرای حکم 
سال قدمت و صدها  ۳1ای با  توانیم یک شبه کارخانه ارخانه قو ،فرماندارتهران گفت : نمیپلمب ک

کارگر را تعطیل کنیم. فعال باید با برخی اقدامات مانند استفاده از فیلتر و اقدامات فنی، جلوی 
ید آلودگی را بگیریم و بعد در واگذاری زمین مناسب، همکاری کنیم که به نظر من این انتقال شا

 .پنج سال طول بکشد

با   محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران هم طی هفته های گذشته
اشاره به حجم شکایات مردمی از فعالیت کارخانه روغن نباتی قو، گفت: شهروندان محله باغ 

 .مند هستند آذری و بعثت از پساب و بوی بد این کارخانه به شدت گالیه

================= 

 متر فرو رفت ۳های کشور/ جنوب تهران  تشدید فرونشست در دشت

http://www.mehrnews.com/news/2849398 
 

آمده است : یک مقام مسئول در وزارت  49تیر  1۳خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ  به گزارش
نیرو از تشدید فرونشست در دشت های کشور به دلیل برداشت بی رویه آب خبر داد و گفت: 

 .متر می رسد 2این فرورفتگی در دشت ورامین، واقع در جنوب تهران به 
های کشور گفت:  م تشدید فرونشست در دشتبه گزارش خبرگزاری مهر، حسن زحمتکش با اعال

رویه و حفر چاه غیرمجاز؛ دو عامل فرونشست در دشت ورامین در جنوب تهران است.  برداشت بی
فرنشست زمین می تواند سبب آسیب رساندن به سازه های عمرانی و صنعتی از جمله 

های آبی و غیره شود تاسیسات برق، گاز، ریل های آهن، جاده های شهری و بین شهری، کانال 
 .و این مسئله بسیار خطر آفرین است
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های استان  ترین دشت این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: دشت ورامین یکی از مهم
های غیرمجاز در این دشت، سبب ایجاد پدیده  های بی رویه و حفر چاه تهران است که برداشت
 .فرونشست شده است

فرونشست در دشت ورامین به ویژه در مناطق جنوبی آن تا دو متر نیز  زحمتکش با اشاره به اینکه
رسد گفت: مکانیسم این پدیده باید شناخته شود و بر اساس مصوبات شورای عالی آب این  می

شناسی کشور گذاشته شده تا با بررسی و مطالعه دقیق آن، بتوان  وظیفه بر عهده سازمان زمین
 .ش سرعت گسترش فرونشست اندیشیدراهکارهای مناسبی را برای کاه

وی ادامه داد: در همین زمینه هفته گذشته نمایندگان سازمان زمین شناسی و وزارت راه و 
مشهد و جاده  -شهرسازی از فرونشست های دشت ورامین و نزدیک شدن آن به خط آهن تهران 

شاهده کردند. در واقع این قم به گرمسار بازدید کردند و از نزدیک پیشرفت و وضعیت این پدیده را م
 .دو سازه عمرانی به عنوان نقاط بحرانی از نظر این وزارتخانه مطرح است

سرپرست امور منابع آب ورامین تصریح کرد: باید تالش شود تا با همکاری مردم و تمامی ارگان ها 
های هوشمند، عمل آید. به گفته وی، نصب کنتور  از رشد فزاینده این پدیده در منطقه جلوگیری به

های غیرمجاز، استفاده از آبیاری تحت  برداری از چاه ها، انسداد و جلوگیری از حفر چاه کنترل بهره
های نوین آبیاری، جلوگیری از مصرف بیش از اندازه آب و اجرای صحیح مدیریت بر  فشار و روش
 .کندتواند به کاهش روند پدیده فرونشست زمین در دشت ورامین کمک  منابع آب می

هزار هکتار آن جزو  ۶1هزار هکتار است که حدود  1۳1دشت ورامین دارای مساحتی بیش از 
رویه از  های عمیق و نیمه عمیق و برداشت بی شود. حفر چاه اراضی کشاورزی محسوب می

های زیرزمینی در کل سطح دشت سبب کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی و به دنبال آن  آب
 .ن شده استپدیده فرونشست زمی

================= 

 :وزیر نيرو اعالم کرد

 اتخاذ تدابير شدید در توزیع آب/ وقوع چهاردهمين خشکسالی متوالی

http://www.mehrnews.com/news/2850565 

: وزیر نیرو با اعالم تغییر اقلیم،  آمده است 49تیر  1۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
ها را  سال خشکسالی متوالی، بارش 1۴گرم شدن هوا و در نتیجه افزایش تبخیر آب، گفت: 

 .در کشور کاهش داده است
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان اظهارداشت: رقابت شديدی بین مناطق مختلف بر سر 

مه اين شرايط، وزارت نیرو را به اين نتیجه رسانده که توزيع و برداشت منابع آب ايجاد شده و ه
 .ها را کنترل و در بحث سدها تجديدنظر و قوانین سختي را حاکم کند میزان برداشت از چاه

پذير نیست،  وزير نیرو با تاکید بر اینکه مديريت منابع آب جز با مشارکت تمام افراد ذينفع امکان
مشارکت تمام افراد ذينفع امکانپذير نیست و در اين راستا  اظهارداشت: مديريت منابع آب جز با
 .همه بايد همکاري و مساعدت کنند

عنوان نخستین تجربه   رود به چیت چیان ادامه داد: در گذشته شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده
عالی آب کشور تشکیل و سپس   های آبریز در کشور با مجوز شورای مدیریت پیوسته حوضه

هماهنگی حوضه آبریز کرخه برگزار شد که بسیاری از مسائل پیچیده این حوضه با  شورای
 .مشارکت اعضای این شورا به خوبی کنترل شده است

های آبریز کشور گفت: شرایط امروز منابع آب  وی درباره اهمیت تشکیل مدیریت یکپارچه در حوضه
طبیعی کشور همچون بروز های ناشی از شرایط جغرافیایی و  در کشور و همچنین چالش

های متوالی و پدیده تغییر اقلیم موجب شده در تعادل منابع و مصارف آب مشکل جدی  خشکسالی
 .داشته باشیم
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ها کم شدند و منابع  سال خشکسالي به مرور بارش 1۴وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با بروز 
درصد  21ها  ی میزان بارشطوري که در سال آبی جار  تجديدشونده آب کشور کاهش پیدا کرد به

 .کمتر از سال گذشته است

میلیمتر بود اما در شش سال  2۵1ها در کشور  چیان با بیان اينکه زماني متوسط بارش چیت
میلیمتر رسیده است، افزود: افزايش دماي متوسط کشور موجب  21۵ها به  گذشته متوسط بارش
میلیارد  1۳1يدپذير در اختیار کل کشور از وقوع بپیوندد و مجموع آب تجد  شد تبخیر بیشتري به
 .میلیارد مترمکعب برسد 11۵مترمکعب به کمتر از 

سال گذشته تا  ۳۵هاي گذشته کشاورزي توسعه پیدا کرده و جمعیت نیز از  وي ادامه داد: در سال
به حال بیش از دو برابر شده؛ ضمن آنکه صنعت توسعه و گسترش يافته است و غالب آن به آب 

 .گي داردبست
پیوسته منابع  هم  وزیر نیرو با بیان اينکه تا پیش از دولت يازدهم درباره شورای هماهنگی مدیریت به

رود  اي نداشتیم و نخستین بار اين شوراها در رابطه با حوضه زاينده هاي آبریز تجربه آب حوضه
 .ت يافتیمتشکیل شد، گفت: با ارائه اصول علمي و آمارهاي مناسب به نتايج خوبي دس

============== 

 :مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان در گفتگو با مهر

 درصدی برداشت آب از سد اکباتان/ مدیریت مصرف ضروری است .۲افزایش 

http://www.mehrnews.com/news/2851089 

آمده است : مدیرعامل شرکت  49تیر  1۳همدان  در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ 
درصد نسبت به سال  ۳1آب منطقه ای همدان گفت: میزان برداشت آب شرب از سد اکباتان 

 .گذشته افزایش یافته است
مرتضی عزالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت آب در استان همدان بحرانی است، 

 .ن همدان در حال حاضر در تنش آبی قرار دارداظهار داشت: استا

 1۴وی با بیان اینکه قسمتی از آب شرب شهر همدان از سد اکباتان تامین می شود، بیان داشت: 
 هزار متر مکعب حجم آب سد اکباتان است. ۳11میلیون و 

یون میل 1۸مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به اینکه این مقدار در سال گذشته 
درصد حجم سد اکباتان پر است در حالیکه سال  ۴2مترمکعب بوده است، افزود: در حال حاضر تنها 

 درصد بوده است. ۵۶گذشته این مقدار 

لیتر در ثانیه آب وارد سد می شود، بیان داشت: این مقدار  2۳عزالدین با بیان اینکه در حال حاضر 
 ن نمی کند.آب بسیار ناچیز بوده و در واقع آبی را تامی

لیتر در ثانیه از سد آب برداشت می شود، ابراز داشت:  4۸۴برای شرب  وی با اشاره به اینکه
 میزان برداشت آب کشاورزی از سد در حال حاضر صفر است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان مجموع آب ورودی به سد از ابتدای سال آبی تا کنون را 
میلیون متر  ۳1عب اعالم کرد و گفت: این میزان در سال گذشته هزار متر مک ۷11میلیون و  2۵

 درصد کاهش یافته است. 1۷مکعب بوده که 

عزالدین با بیان اینکه با توجه به کاهش آب ورودی به سد میزان برداشت آب شرب بیشتر شده 
اکباتان  آب شرب از سد  هزار متر مکعب ۸11میلیون و  1۶از ابتدای سال آبی تا کنون  است، گفت:

 هزار متر مکعب بوده است. 411میلیون و  12برداشت شده که این مقدار در سال گذشته 

درصد نسبت به سال گذشته افزایش  ۳1وی با بیان اینکه میزان برداشت آب شرب از سد اکباتان 
یافته است، بیان داشت: با توجه به کاهش نزوالت جوی و بحران آب در استان همدان مدیریت 

 در استان ضروری است. مصرف
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف آب در استان همدان 
مشارکت همگانی را می طلبد، ابراز کرد: بر اساس گزارش ایستگاه های سنجش شرکت آب 

تر بوده میلی م ۳1۳منطقه ای که در ارتفاعات قرار دارند میزان بارش گزارش شده در سال جاری 
 میلی متر بود. ۳۸1که در سال گذشته 

================= 

 در هرمزگان؛

 ميليون متر مکعب آب از طریق انسداد چاههای غيرمجاز صرفه جویی شد ۳

http://www.mehrnews.com/news/2851057 

آمده است : مدیرعامل آب  49تیر  1۳بندرعباس در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / 
میلیون متر مکعب آب در هرمزگان از طریق  2منطقه ای هرمزگان از صرفه جویی بیش از 

 .انسداد چاههای غیرمجاز خبر داد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آب منطقه ای هرمزگان،علی اصغر رضایی عنوان کرد: با توجه 

الت جوی در استان هرمزگان نسبت به سال گذشته و افت شدید ذخایر آب در زمین به کاهش نزو
، کنترل مصرف و جلوگیری از برداشت غیر قانونی آب از منابع آب زیرزمینی در اولویت برنامه های 
شرکت آب منطقه ای قرار گرفته است. راهکارهایی برای مدیریت امورمنابع آب در دستور کار قرار 

بتوان با سرعت ، روند اصالح برداشت بی رویه و بی ضابطه از این منابع را پیگیری کرد و گرفته تا 
 .سامان داد

آب زیرزمینی در نظر گرفته شده   رضایی ادامه داد: از جمله اقداماتی که در راستای صیانت از منابع
حفر چاه غیر  است؛ کنترل برداشت از چاهها از طریق نصب کنتور هوشمند و همچنین جلوگیری از

مجاز،پر و مسلوب المنفعه نمودن جاه غیرمجاز موجود واصالح الگوی کشت و آبیاری توسط 
 .کشاورزان است

حلقه چاه غیرمجاز در  2۵مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری 
رفه جویی شده میلیون متر مکعب آب ص 2.۵استان پر و مسلوب المنفعه شده که از این طریق 

 .است

وی گفت: اقدامات مربوط به انسداد چاههای بدون پروانه با حکم قانونی از مراجع قضایی صورت 
گرفته و بر اساس قانون با متخلفین برخورد خواهد شد. به منظور عملکرد به موقع و موثر در این 

مراجع قضایی  تخلفات چاههای غیر مجاز را از سوی  زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده
 .خواستاریم

============== 

 ایالم/ ۱-آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم

 بحران آب در استان ایالم؛از بحران در کشاورزی تا جيره بندی آب

http://www.mehrnews.com/news/2779171 

آمده است : ایالم هم اکنون به  49تیر  1۳زارش خبرگزاری دولتی مهر / ایالم در تاریخ به گ
دلیل خشکسالی شرایط بحرانی در آب دارد به طوری که بخشهای مختلف استان از جمله 

 .کشاورزی و آب شرب مردم هم با مشکالت زیادی مواجه شده است
ی پدیده کم آبی و مدیریت بحران پرونده ویژه بررس» این گزارش از سلسله گزارشهای

مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور
توليدی دفاتر سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است. 

پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »با عنوان  نخستين پرونده ویژه استان ها
 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« شوراستانهای ک

http://www.mehrnews.com/news/2851057
http://www.mehrnews.com/news/2851057
http://www.mehrnews.com/news/2779171
http://www.mehrnews.com/news/2779171
http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C


هفت استان اول  به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین بررسی های به عمل آمده استان ایالم جزو
کشور به لحاظ شرایط بحران و خشکسالی است و متاسفانه استان محرومی مثل که آب نداشته 

 .باشد، توسعه سخت و دشوار است

استانی که دلیل همجواری با عراق ساالنه بیش از چهار میلیارد مترمکعب آب این استان به خاک 
از جمله سد سیمره هیچ استفاده برای  عراق واریز می شود و متاسفانه طرحهای مهم سدسازی

 .کشاورزی یا آب شرب مردم نداشته است

رودخانه دائمی است که متاسفانه بر اثر خشکسالی های چند  1۳این استان کوهستانی دارای 
سال اخیر و سال جاری سطح آن بسیار کاهش یافته است، عالوه بر این منابع زیرزمینی و 

 .ردم نیز تامین می شود دچار کمبود شدید شده استکوهستانی استان که آب شرب م

هم اکنون بیش از هفت سد در استان ایالم ساخته و یا در حال اجراست که فقط سد ایالم به 
عنوان مهمترین منبع تامین آب شرب شهر ایالم استفاده بهینه می شود ولی به خوبی از سدهای 

 .می شوددیگر جهت کشاورزی و یا تامین آب شرب استفاده ن

 ایالم در زمينه استانهای خشکسالی قرار گرفته است

یوسف شیخ الملوکی مدیر کل هواشناسی استان ایالم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
درصدی مواجه بوده که این نشان  ۴1استان ایالم از نظر بارندگی نسبت به سال گذشته با کاهش 

 .از خشکسالی در استان ایالم است

میلی متر باران می بارد و  ۴11ساالنه در مناطق مختلف استان به طور میانگین  بیان داشت:وی 
 .نیمی از آن تبدیل به سیالب می شود

  .این مسئول عنوان کرد: یزان بارندگی در استان ایالم یک و نیم برابر میانگین کشوری است

 روی کشاورزی استان ایالم  کاهش بارندگی و تاثير

بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عبدالرضا 
کاهش بارندگی در استان ایالم بیان داشت: با وجود کاهش میزان تولید در استان با پدیده 

 .خشکسالی و کم آبی در بخش کشاورزی مواجه هستیم

ی استان ایالم است که هم اکنون پروژه وی بیان داشت: بحث آب یک اولویت مهم در جهاد کشاورز
 .های بزرگ و کوچکی توسط این نهاد برای آبی کردن زمینهی کشاورزی استان در حال اجراست

درصد زمینهای کشاورزی استان دیم هستند که همین  ۷1وی عنوان کرد: هم اکنون بیش از 
 .دمسئله باعث شده در هنگام کمبود بارشها این اراضی دچار خسارت شون

بازدار بیان داشت: طرح سامانه گرمسیری یکی از مهمترین طرحهای حوزه تامین آب در استان 
ایالم است که طبق این طرح چهار سد در استان به منظور آبی کردن زمینهای کشاورزی تکمیل 

 .شده است

اد وی افزود: بحث آبی کردن اراضی، استفاده آبیاری قطره ای و.. از مهمترین اولویتهای جه
 .کشاورزی استان ایالم برای جبران بارش و کمبود آب است

هزار هکتار اراضی در استان ایالم مستعد کشاورزی است که هم اکنون به  ۶11وی تصریح کرد: 
 .هزار هکتار کشت می شوند ۳۶1دلیل کمبود بارشها فقط 

کمبود بارشها عالوه درصد مردم استان ایالم در بخش کشاورزی اشتغال دارند و این  ۳1هم اکنون 
 .بر خسارت به کشاورزی استان، باعث پایین آمدن سطح درآمدی مردم نیز می شود

 کمبود آب شرب در استان ایالم



اما یکی دیگر از مشکالت در حوزه آب در استان ایالم عالوه بر کشاورزی که پایه و اساس زندگی 
لف استان ایالم است که هم اکنون مردم را تشکیل می دهد، بحث کمبود آب شرب در مناطق مخت

 .باعث شده بعضی نقاط شهری استان با جیربندی آب مواجه شوند

داراب بیرانوندی مدیر عامل شرت آب و فاضالب شهری استان ایالم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت: بحث کمبود آب شرب در استان ایالم عالوه بر کاهش بارندگی و منابع آبی یک بحث 

 .رهنگی است که مردم باید در زمینه مصرف صرفه جویی کنندف

وی بیان داشت: هم اکنون در فصل تابستان اکثر مردم استان ایالم از کولرهای آبی استفاده می 
کنند و مصرف آب خود به خود باال می رود که با توجه به کاهش بارندگی ها، از مردم تقاضای 

 .همکاری را داریم

لیتر بوده که  1۵1اشت: میانگین جهانی سرانه مصرف آب در روز برای هر فرد این مسئول بیان د
 .لیتر است 2۸1و در استان ایالم بیش از  211این رقم در ایران 

وی بیان داشت: شرایط مرزی و کوهستانی بودن استان ایالم باعث شده قیمت تمام شده آب 
الترین قیمت را در بین استان ها به خود ریال در هر مترمکعب باشد که با ۷11هزار و  11باالی 

 .اختصاص داده است

میلیون متر مکعب آب در شهرهای این  ۳۳مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم گفت: ساالنه 
 ۳1درصد آب تامینی برای شهرهای استان از منابع زیرزمینی و  ۷1استان به مصرف می رسد که 

 .درصد نیز از منابع سطحی است

اظهار داشت: وضعیت آب های زیرزمینی به سبب خشکسالی های متوالی در کشور و بیرانوندی 
 .استان منجر به خشک شدن بسیاری از چشمه ها و کاهش آبدهی آنها شده است

وی افزود: بحث بحران آب مقوله ای استانی، کشوری یا منطقه ای نیست، زیرا با افزایش سه 
، این موضوع بیانگر خطر جدی و تهدیدی عمده برابری جمعیت جهان و مصرف شش برابری آب

 .پیش روی همه جهان است

عالوه بر شهرها که با کاهش و جیره بندی آب مواجه هستند، روستاهای استان ایالم وضعیت 
بدتری را سپری می کنند و اکثر مردم روستاها به دلیل نبود آب به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده 

 .اند

 یک بار آب داردروستایی که هر پنج روز 

منتشر « موسی»چندی پیش گزارشی از خبرگزاری مهر در مورد یکی از روستاهای استان به نام 
 .شد که حاکی از این بود که این روستا در هر پنج روز یک ساعت آب دارد

هم اکنون   عبدعلی لطفی رئیس شورای روستای موسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:
گروه تقسیم شده که هر پنج روز یک ساعت آب دارند و در این مدت باید آب ذخیره  روستا به پنج

و مجبور هستیم هر چند وقت یک بار از آن   کنند چراکه آب منطقه جوابگوی فصل تابستان را نیست
 .استفاده کنیم

 لطفی ادامه داد: در قدیم آب روستا از چشمه های همین منطقه تامین شده ولی هم اکنون به
دلیل خشکسالی و کمبود بارشها بخشی آب روستا نیز از طریق آبرسانی سیار آن هم هر سه روز 

یک بار تامین و فقط بخشی از آب روستا از طریق چشمه ها آن هم هر پنج روز یک بار استفاده 
 .می شود

ه اند و وی عنوان کرد: هم اکنون خانوارهای روستای موسی در کنار خانه خود چند تانکر آب گذاشت
متاسفانه باز هم این قضیه جوابگوی نیازشان نیست و بیشتر اوقات مجبور هستند از نقاط دور 

 .دست برای تامین آب اقدام کنند

 مشکالت کم آبی در روستاهای استان ایالم



اما در ادامه بررسی وعیت آب در استان و مدیریت کم آبی سراغ نورهللا تیموری مدیر عامل آب و 
ستایی استان ایالم رفتیم. وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم و مسئوالن فاضالب رو

در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی در جهت مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف آب همکاری 
 .ها در این زمینه باشیم الزم را داشته باشند تا شاهد رفع نگرانی

حوزه آب روستایی استان، کاهش بارندگی و استفاده وی بیان داشت: یکی از مهمترین مشکالت 
از آب آشامیدنی برای مصارف کشاورزی و دامپروری است و این موضوع همواره یکی از مشکالتی 

 .است که مانع خدمات رسانی بهتر به روستاییان می شود

دن تیموری بیان داشت: کمبود بارش ها طی سالهای اخیر در استان ایالم باعث به وجود آم
مشکالتی در سطح استان برای مردم شده است که امیدواریم طرحهای خوبی در زمینه آب 

 .روستایی در استان اجرایی شود

هزار  1۳تیموری تصریح کرد: قیمت تمام شده آب برای مشترکان روستایی به ازای هر متر مکعب 
این مهم نشان دهنده  ریال است که 411ریال بوده اما میزان مبلغی که مشترک پرداخت می کند 

 .توجه دولت به حوزه آب و فاضالب روستایی است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم گفت: میزان مصرف آب در روستاهای 
میلیارد ریال برای آب رسانی سیار به  ۴1ساالنه   استان ایالم بیشتر از استاندارد است و
 .روستاهای این استان هزینه می شود

درصد کاهش  ۵1وی عنوان کرد: طبق بررسی های به عمل آمده سطح منابع آبی در استان ایالم 
 .یافته و این زنگ خطری در استان به شمار می رود

لیتر  211تا  1۵1وی به میزان مصرف آب در استان اشاره کرد و افزود: مصرف استاندارد آب بین 
 .لیتر نیز می رسد ۴11میزان به بیش از  است که متاسفانه در برخی از نقاط استان این

روستا تحت  ۴4۸هزار نفر از جمعیت روستایی استان ایالم در  1۷۵وی تصریح کرد: هم اکنون 
 .پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی قرار دارند

 آب در ایالم بحرانی است

به  مشکالت کمبود آب شرب در استان ایالم، گرم تر شدن هوای استان، وابستگی مردم
کشاورزی ...باعث شده که آب به یک عامل بحرانی در استان محروم ایالم تبدیل شود و اگر 

 .راهکاری جدی در نظر گرفته نشود این استان با فاجعه ای بزرگ مواجه می شود

هم اکنون سدهای بزرگی در استان ایالم از جمله سیمره در حال ساخت که باید از آب این سد 
 .شرب با روشهای مختلف استفاده شودجهت کشاورزی و آب 

روستاهای استان ایالم نقش مهمی در تولیدات دامی و تامین نیازهای استان دارند، بنابراین باید با 
راهکارهای مختلف در جهت حفظ جمعیت روستایی استان تالش کرد چراکه هم اکنون موج حرکت 

 .جمعیت روستایی به طرف شهرها در حا حرکت است

http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8
-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%AF%D9%87

B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86%D8% 

=============== 

 باحضور نماینده ولی فقيه و استاندار گيالن صورت گرفت؛

 بيجار نشا و خشک بازدید از شاليزارهای کم آب در لشت

http://www.mehrnews.com/news/2850993 
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نماینده ولی فقیه در آمده است :  49تیر  1۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / رشت در تاریخ 
بیجار با کمبود آب  گیالن و استاندار، عصر جمعه از شالیزارهایی که در لشت نشاء و خشک

 .مواجه شده اند بازدید کردند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیالن، محمد علی نجفی در جریان 

درصد کمتر از سال گذشته بوده به نحوی  ۷1تا  ۵1این بازدید گفت: میزان بارندگی امسال حدود 
 .که از اردیبهشت ماه تا کنون بارانی در منطقه نداشته ایم

وی افزود : مدیران و فرمانداران استان برای مقابله با بحران کم آبی در مزارع و شالیزارها حضور 
 قوی دارند.

یزارهای استان معادل دو تا سه درصد هزار هکتار شال ۶استاندار گیالن یادآور شد: در مجموع حدود 
 شده اند.  های کشاورزی استان دچار مشکل کم آبی زمین

وی با اشاره به بازدید هفته گذشته از مناطق کم آب کشاورزی استان گفت: وضعیت تمام 
شود که با  هستند روزانه رصد می  شالیزارهای استان به ویژه مناطقی که با کم آبی مواجه

 گذاریم. زان این بحران را پشت سر میهمکاری کشاور

استاندار گیالن همچنین از نشست با وزیر نیرو در هفته گذشته خبر داد و افزود: در این نشست 
ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حوضه آبریز سد سفیدرود، خواستار تقویت وضعیت آبی این 

 حوضه شدیم.

یز با اشاره به مشکل کم آبی کشاورزی در برخی مناطق در این بازدید نماینده ولی فقیه در گیالن ن
بیجار رشت گفت: هدف از این بازدید بررسی مشکالت مردم و  نشاء و خشک از جمله لشت

 کشاورزان از نزدیک بود.

آیت هللا زین العابدین قربانی افزود : مسئوالن در تالش هستند تا کمبود آب کشاورزی و 
 خشکسالی را مدیریت کنند.

هفته های گذشته میزان شالیزارهایی که در استان گیالن با مشکل کم آبی مواجه هستند طی 
 رصد به دو تا سه درصد رسیده است.از نیم د

================== 

 دهد؛ مهر گزارش می

 کشد ونشان می آبی درغفلت مسئوالن برای درختان باغ سيب کرج خط دیو کم

http://www.mehrnews.com/news/2850590 
 

آمده است : پس از سرُبری بیش از  49تیر  1۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ کرج در تاریخ 
اغ سیب مهرشهر کرج در فروردین ماه سال گذشته حاال دیو کم آبی در دو هزار اصله درخت ب

 .غفلت مسئوالن برای درختان این باغ خط و نشان می کشد
به گزارش خبرنگار مهر، سال ها پیش خبر قطع شماری از درختان باغ سیب مهرشهر کرج دل 

ج به سرنوشت این باغ بسیاری از کرجی ها را شکست. وقتی زمزمه تغییر کاربری و زدن چوب حرا
در برخی محافل پیچید مردم عاجزانه از مسئوالن خواستند که این باغ را که فی الواقع یکی از 

سرمایه های طبیعی این کالنشهر به حساب می آید حفظ کنند. ولی خبر سرُبری بیش از دو هزار 
که با گذشت بیش از  اصله درخت این باغ در فروردین ماه سال گذشته داغی بر دل کرجی ها نهاد

  یکسال هنوز تازه است.

طبیعت را تلخ  باغ سیب مهرشهر کام بسیاری از دوستداران خبر قطع بیش از دو هزار اصله درخت
به عنوان ریه تنفسی شهر کرج محسوب می شود این خبر چنان احساسات  کرد چرا که این باغ

هروندان زیادی را به خیابان های اطراف ش فرردین ماه سال گذشته 24مردم را جریحه دار کرد که 
 باغ کشاند و تجمعی چند روزه را رقم زد.
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سی و یکم فروردین ماه سال گذشته پرونده باغ سیب روی میز شورای شهر کرج قرار گرفت در آن 
 تاریخ به دستور دادستان وقت کرج، متخلفان دستگیر و پرونده وارد فاز دیگری شد.

بنیاد مستضعفان و برگرداندن  کرج در آن جلسه ابطال اسناد مالکیتخواست اعضای شورای شهر 
محمود دادگو رییس شورای شهر کرج به مجوزی اشاره  باغ سیب به مردم کرج بود. در آن جلسه

اصله درخت  ۳۴1پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج برای قطع  کرد که از سوی سازمان
هزار اصله  2لکان باغ خالف قانون عمل کرده و بیش از خشکیده باغ صادر شده بود در این مجوز ما

 درخت را در ایام تعطیل قطع کردند.

پس از گذشت چندین روز از این واقعه شوم متخلفان قطع بیش از دو هزار اصله درخت باغ سیب 
انجام ندادند و همین نکته  هیچ اقدام احیایی برای باغ با قید وثیقه آزاد شدند و پس از دستگیری

 .تعجب همگان را برانگیخت

برخی از اعضای شورای شهر کرج بر این باور بودند که؛ واگذاری اراضی باغ سیب و کاخ مروارید که 
 .کاری اشتباه بود  جزو آثار تاریخی کالنشهر کرج محسوب می شوند به بنیاد مستضعفان از ابتدا

ا اشاره به پیگیری شکایت قضایی از در همان ایام محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ب
متخلفان قطع درختان باغ سیب مهرشهر گفته بود: در پی شکایت سازمان پارکها و فضای سبز 

شهرداری کرج، مسئوالن شرکت نگهداری کننده باغ سیب به دادگاه احضار و مدیرعامل و برخی 
 .کارشناسان این شرکت به قید وثیقه آزاد شده اند

که مسئول نگهداری باغ سیب  اینکه بنیاد مستضعفان یک شرکت طرف قرارداد دارد وی با اشاره به
متاسفانه دو هکتار از باغ به خوبی نگهداری نشده و مشخص است که در  بوده است، گفته بود:

 .نگهداری درختان کوتاهی شده است

طع درختان گرفته خسارت ق محرز اعالم کرده بود و گفته بود: کولیوند تخلف بنیاد مستضعفان را
 .خواهد شد باید به تعداد درختان قطع شده یا دو برابر درخت کاشته شود

و  معماری عالی و اما؛ ماجرا به اینجا ختم نشد و با گذشت هفت ماه از این حادثه، شورای
ملی كردن باغ سیب در هیئت دولت مطرح و جوانب موضوع را بررسی می  مصوب كرد؛ شهرسازی

 .كند

به استاندار وقت البرز و رییس  ای در نامه و شهرسازی معماری عالی شورای ریخدر آن تا
پس از استماع گزارش  4۳مهر  1۴و توسعه استان اعالم كرد؛ در جلسه مورخ  برنامه ریزی شورای

چهار هفته پس از تاریخ مصوبه دو اقدام به طور  درباره باغ سیب كرج مقرر شده است؛ طی
در صحن شورا ارائه  شده و نتیجه این اقدامات برای اخذ تصمیم نهایی یگیریهمزمان به شرح زیر پ

عالی، نماینده وزارت كشور، نماینده وزارت راه و شهرسازی  هیأتی مركب از اعضای شورای شود و
و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست طی مذاكره با رئیس بنیاد مستضعفان موضوع توافق درباره 

و استقرار  سبز و باغ عمومی فضای باغ با حفظ كاربری اراضینحوه استفاده از 
كردن باغ سیب  عالی، موضوع ملی رئیس شورای کنند و را بررسی سازگار و عمومی های كاربری

 .کنند را در هیئت دولت مطرح و جوانب موضوع را بررسی

ال گذشته خبر این در حالی است که، علی ترکاشوند شهردار کرج در نیمه نخست شهریور ماه س
از احداث بزرگترین پارک ملی در باغ سیب مهرشهر کرج داد و گفت: طی تفاهمنامه ای با بنیاد 

درصد از اراضی باغ سیب برای احداث بزرگترین پارک ملی به شهرداری کرج واگذار  ۷1مستضعفان 
 می شود.

 درصد از اراضی باغ سيب به شهرداری .۲واگذاری 

مثبت از انعقاد تفاهمنامه میان شهرداری کرج و بنیاد مستضعفان مبنی بر  شهردار کرج با ارزیابی
درصد از اراضی باغ سیب به شهرداری، گفت: شهرداری طی این تفاهم نامه اجرای  ۷1واگذاری 

طرح های ویژه و کارشناسی شده مبنی بر ایجاد فضای تفریحی مبتنی بر افزایش سرانه فضای 
 .ارد که به تبع آن باغ سیب کرج به بزرگترین پارک ملی تبدیل می شودسبز را در دستور کار خود د



با همه تفاسیر ارائه شده باید گفت؛ ماجرای قطع شدن درختان باغ سیب رسانه ای شد و مردم با 
و کمتر بدان  حضور به موقع این موضوع را محکوم کردند ولی نکته ای که در خفا دارد اتفاق می افتد

مال ساخت و ساز در حریم این باغ و همچنین سایه سنگین کم آبی است که توجه می شود احت
 بر سر این باغ افتاده است و مانند خوره جان باغ را از درون می خورد.

هر از چند گاهی می شنویم که مسئولی از پشت میز خود این مسئله را البته به صورت خفیف 
ی برخی از مسئوالن مربوطه به شفاف سازی فریاد می زند امید است با ارائه چنین گزارش ها

پرداخته و دیگر اجازه ندهند در سایه غفلت ها این بار اتفاق شوم دیگری برای باغ سب مهرشهر 
 رقم بخورد.

مهر از پیگیری مدیریت  عضو شورای شهر کرج در گفتگو با خبرنگار در این خصوص غفور قاسمپور
ق بنیاد مستضعفان در مجموعه باغ سیب و حفظ کل درصد ح ۳1شهری کرج و دولت برای پرداخت 

تالش مدیریت شهری کرج و دیگر ارگان های دولتی شهر حفظ کل  باغ برای شهر خبر داد و گفت:
 سرانه سبز باغ سیب مهرشهر کرج است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باغ سیب ریه تنفسی منطقه مهرشهر است و توصیه های محیط 
حفظ درختان باغ سیب به مسئوالن کشوری  ه تاکید بر حفظ آن می کند، گفت:زیست نیز همیش

 سپرده شده است و گزارشات آن به مدیریت شهری کرج ارسال می شود.

درصد از  ۳1 عضو شورای شهر کرج ادامه داد: طبق آخرین توافقات انجام شده با بنیاد مستضعفان
به همین دلیل اگر از سوی این ارگان به شورای اختیار این نهاد دولتی است  مساحت باغ سیب در

شهر مراجعه شود و درخواست صدور مجوز برای ساخت و ساز داشته باشند، نمی توان این 
 درخواست را رد کرد.

مجموعه مدیریت شهری کرج و  قاسمپور در ادامه با بیان اینکه برای در اختیار گرفتن کل باغ سیب،
گفت: اولین گزینه برای حفظ  ینه کردن از بودجه شهر هستند،نهادهای دولتی شهر حاضر به هز

باغ سیب این است که مدیریت شهری با همکاری دیگر ارگان های دولتی که به حفظ باغ اهمیت 
درصد باقیمانده مساحت باغ سیب را به بنیاد  ۳1می دهند به صورت مشارکتی، مبلغی برابر 

 باغ سیب حفظ کند.مستضعفان پرداخت کرده و سرانه فضای سبز 

 آسيب نزند ساخت و سازها به باغ سيب

وی ادامه داد: اگر این توافق حاصل شود، قیمت مساحتی از باغ سیب که در اختیار بنیاد 
مستضعفان است کارشناسی می شود تا پرداخت ها بر اساس آن اعمال شود. در این راه روش 

به عنوان نمونه می توان بخشی را نقدی  های زیادی برای پرداخت مبلغ تعیین شده وجود دارد
 پرداخت کرد و بخشی دیگر را از طریق معاوضه زمین تامین کرد.

وی در پایان با توضیح اینکه اگر این گزینه محقق نشود، گزینه دیگری نیز وجود دارد، بیان کرد: در راه 
احت باغ سیب، درصد مس ۳1دوم باید تالش شود که ساخت و سازهای بنیاد مستضعفان در  حل

 بدون آسیب زدن به درختان و با حفظ کلیات باغ باشد.

به گزارش مهر، در تعطیالت نوروز سال گذشته دو هزار اصله درخت در باغ سیب مهرشهر کرج قطع 
شد تا بار دیگر تراژدی غم انگیز سهل انگاری آدمی نسبت به طبیعت تکرار شود. باغ سیب 

یاهی و یکی از بزرگترین سرمایه های زیست محیطی و از مهرشهر از گنجینه های ژنتیکی گ
 جاذبه های گردشگری کالنشهر کرج است.

این باغ که قدمت آن به دوره پهلوی باز می گردد و جزئی از محوطه تاریخی کاخ مروارید به شمار 
هه هزار اصله درخت شامل گالبی، سیب، هلو، گردو و آلو بود اما از د ۷1می آید، زمانی دارای 

های گذشته و به طور خاص تر در چند سال اخیر تعداد زیادی از درختان باغ توسط مالکان که بنیاد 
 .مستضعفان است، قطع شده بی آنکه درختی جایگزین شود

در پایان باید گفت؛ خبرگزاری مهر سال گذشته در این خصوص اخبار و گزارشهای زیادی را منتشر 
ستانی مصاحبه های زیادی انجام داد به همین منظور و با اطالع کرد و با مسئوالن استانی و شهر



از برخی اظهارات اعضای شورای شهر کرج در خصوص وضعیت نابسامان باغ سیب، اقدام به 
 انتشار این گزارش کرده است.

==================== 

 مهر گزارش می دهد؛

 ازدارندهاثرات خشکسالی بر کشاورزی خراسان شمالی/ لزوم رویکردهای ب
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است : چند سالی است که  آمده 49تیر  1۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ بجنورد در تاریخ 
خشکسالی و تنش کم آبی امان کشاورزان خراسان شمالی را بریده است حال آن که می 
توان با اتخاذ روش های علمی و نوین تا حد زیادی از اثرات سوء خشکسالی در کشاورزی را 

 .کاهش داد
خرداد که از به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس شاخص های خشکسالی، امسال در اردیبهشت و 

ماه های تنش خشکی محسوب می شوند، خراسان شمالی با تنش خشکسالی متوسط و 
 2۳ضعیف مواجه بوده است به خصوص آنکه از ابتدای امسال تاکنون میزان بارندگی در استان 

 .درصد کاهش نشان می دهد ۸۶میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

ماه اول سال جاری در خراسان شمالی با افزایش درجه حرارت این کاهش بارندگی طی سه 
 همراه بوده و این وضعیت موجب شده تا این استان فصل بهار خشک و گرمی را پشت سر بگذارد.

این تنش خشکی بر روی گیاهان اثر سوئی گذاشته و اگر اقدامات و روش های مقابله علمی به 
معنادار محصوالت کشاورزی در خراسان شمالی کارگیری نشود خشکسالی موجب کاهش تولید 

 خواهد شد.

نوع محصول زراعی و باغی  ۷۶هزار هکتار عرصه باغی و کشاورزی دارد که  ۳۴۴خراسان شمالی 
هزار نفری این استان به کشاورزی و  41۵در این سطح تولید می شود و حدودا نیمی از جمعیت 

 مشاغل وابسته به آن فعالیت دارند.

ال های اخیر خشکسالی بر کشاورزی و تولید انواع محصوالت زراعی و باغی در این اما در س
درصد از  ۳1استان تأثیر بسیاری گذاشته به گونه ای که در چند سال اخیر، هر سال بیش از 

 ظرفیت هاي کشاورزي خراسان شمالی به دلیل خشکسالي از بین می رود.

 هزارتوی مشکالت در کشاورزی خراسان شمالی

عضو شورای اسالمی شهر آوا در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیشترین فعالیت 
مردم این شهر کشاورزی است افزود: امسال به دلیل خشکسالی و کم آبی برداشت محصول 

 درصد کاهش داشته است. ۳1کشاورزی در اراضی این منطقه نسبت به سال گذشته 

اید: کشاورزی در اراضی این منطقه بیشتر به روش های سنتی صورت علیرضا صداقت می افز
 گرفته و فقط چهار الی پنج هکتار از زمین های زراعی آن از روش های مکانیزه استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه برای آموزش روش های نوین کشاورزی در کالس های جهاد کشاورزی شرکت 
ی برای گرفتن تسهیالت الزم در راستای ایجاد روش های نوین می کنیم افزود: در حال حاضر برخ

 کشاورزی اقدام کرده اند اما سرعت و روند اجرای این امور چندان رضایت بخش نیست.

عضو شورای شهر تیتکانلو نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که غالب مردم این شهر به 
بود آب یکی از معضالت اصلی است که کشاورزان شهر کشاورزی اشتغال دارند، می گوید: کم

 تیتکانلو با آن مواجه هستند.

درصد  ۸1الی  ۷1موتور آب وجود دارد که  11مجید محمدی می افزاید: در اراضی کشاورزی تیتکانلو 
 مانع از هدر رفت آب شده اند.  از کشاورزان با لوله کشی بر روی زمین های کشاورزی
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درصد از مردم شهر تیتکانلو کشاورز هستند، اظهار می کند: جهاد کشاورزی،  4۵وی با بیان اینکه 
کشاورزان را برای استفاده از روش های نوین کشاورزی آموزش می دهد اما به دلیل اینکه خرده 
مالک بوده و مساحت اراضی آنها کم است، اجرای روش های نوین کشاورزی از جمله سیستم 

 نها امکان پذیر نیست.آبیاری تحت فشار برای آ

عضو شورای شهر حصارگرمخان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار می کند: بیشتر مردم شهر 
 حصار گرمخان کشاورز بوده و غالب زمین های زراعی این منطقه نیز آبی است.

شیرزاد زارعی می افزاید: امسال به دلیل کم آبی کشاورزان تیتکانلو با کاهش برداشت گندم 
 نسبت به سال گذشته مواجه بوده اند.

وی در رابطه با اینکه کشاورزان چه مقدار از راهکارهای علمی برای مقابله با تاثیر خشکسالی بر 
کشاورزی اطالع دارند، اظهار می کند: اطالعی در این مورد ندارند و همچنین هیچ یک از روش 

 های نوین کشاورزی در این منطقه استفاده نمی شود.

 ده مالکی؛ مانع اصلی اجرای روش های نوین آبياری در خراسان شمالیخر

معاون بهبود تولیدات گیاهان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در زمینه خشکسالی در 
استان و راهکارهای کاهش اثرات آن، در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: جهاد کشاورزی استان 

شکی و کم آبی اراضی دیمی و آبی دارد که در صورت اجرای درست برنامه هایی برای مقابله با خ
 می توانند بخش مهمی از تأثیرت سوء این تنش ها را جبران کنند.

محمدجواد تشکری می افزاید: توسعه سیستم آبی تحت فشار با روش های آبیاری بارانی، قطره 
 ضی آبی پیگیری می شود.ای و کم فشار از راهکارهایی است که برای کاهش مصرف آب در ارا

وی اضافه می کند: از سال گذشته تسهیالتی در خصوص راه اندازی سیستم های آبی تحت 
درصد هزینه اجرایی  ۸۵فشار در اراضی آبی استان در نظر گرفته شده که در قالب این طرح 

 د.درصد هزینه به کشاورزان داده می شو 111تاسیسات آبیاری تحت فشار و در برخی موارد 

هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش آبیاری تحت فشار  1۸تشکری می گوید: در حال حاضر 
هستند که با اعتبارات داده شده در سال جاری شش هزار هکتار دیگر نیز به این میزان افزوده 

 خواهد شد.

ت، می وی با بیان اینکه روش آبیاری تحت فشار در زمین زراعی با مساحت کم امکان پذیر نیس
افزاید: خرده مالکان زمین های زراعی می توانند با همکاری هم و یکپارچه کردن زمین های زراعی 

 از این روش استفاده کنند.

تشکری با اشاره به توسعه ارقام بذرهای اصالح شده گندم، جو، ذرت و پنبه در بین کشاورزان 
رار دارد، می گوید: این ارقام بذر با استان که از چند سال گذشته در دستور کار جهاد کشاورزی ق

داشتن خصوصیات مختلف از جمله زودرس بودن و مقاومت نسبت به تنش های خشکی و شوری، 
 قادر هستند مدیریت کشاورز در زمینه تولیدات زراعی در زمان کاهش آب را افزایش دهند.

 لزوم توسعه کشت مکانيزاسيون در استان

جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه توسعه مکانیزاسیون معاون بهبود تولیدات گیاهان 
کشاورزی را یکی دیگر از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای مقابله با تنش 

خشسکالی عنوان می کند و می گوید: طی سه سال گذشته طرح کشت مکانیزاسیون 
تهیه ادوات نوین به کشاورزان استان کشاورزی پیگیری و از محل اعتبارات مختلف، تسهیالتی برای 

 داده شد.

تشکری می افزاید: اگر کشاورزی استان از سنتی به صنعتی تبدیل شده و عملیات کشت با 
دستگاه های نوین انجام شود، محصول در آب اول و در مدت زمان کمتری یکنواخت می شود و بهره 

 وری در تولید افزایش می یابد.



یزاسیون کشت موجب دقت بیشتری در عملیات آبیاری می شود و در کل وی ادامه می دهد: مکان
 دوره رشد گیاه، میزان آب کمتری مصرف خواهد شد.

تشکری می گوید: برای افزایش کشت مکانیزاسیون، توسعه دستگاه های تسریع و آماده سازی 
شمالی قرار داده  زمین و انواع خطی کار و ردیف کار در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی خراسان

 شده است.

میلیارد ریال و در سال جاری نیز همین میزان  1۶۶وی اظهار می کند: در این راستا سال گذشته 
 اعتبار برای کشاورزان دارای زمین برای خرید دستگاه های مکانیزاسیون در نظر گرفته شده است.

درصد آنها به  ۵1ان، کاشت در هزار هکتار اراضی دیم موجود است 1۷1تشکری اعالم می کند: از 
درصد  ۳1روش های مکانیزه صورت می گیرد حال آن که در کشت آبی گندم در خراسان شمالی، 

 به صورت مکانیزه انجام می شود.

 رعایت الگوی کشت؛ حلقه مفقوده کشاورزی

، تشکری با بیان این که تنها راه مقابله با خشکی و خشکسالی در کشاورزی رویکرد علمی است
می افزاید: یکی از موارد بسیار مهم در این زمینه رعایت الگوی کشت و رعایت تناسب میزان زمین 

 و آب است.

وی می گوید: با برگزاری کالس های آموزشی و کالس های ترویجی در سطح استان مسائل 
 مرتبط با کشاورزی به کشاورزان اطالع رسانی می شود.

ی که چند سالی است استان با آن مواجه شده باید از کشت تشکری می افزاید: در شرایط کم آب
های پر آب طلب مانند گوجه فرهنگی و پیاز در سطح باال خودداری شود و کشت های مقاوم به 

 خشکی و کم آبی مانند زراعت کلزا مدنظر کشاورزان قرار گیرد.

 رعایت تغذیه گياهی

شمالی می گوید: از دیگر راهکارهای مقابله معاون بهبود تولیدات گیاهان جهاد کشاورزی خراسان 
  با خشکی در کشاورزی، رعایت تغذیه گیاهی است. 

وی با اشاره به اینکه برای رعایت تغذیه گیاهی، سازمان جهاد کشاورزی انواع کودهای شیمیایی 
مورد نیاز را برای کشاورزان تدارک دیده است، می افزاید: در شرایط خشکسالی فعلی کودهای 

یه مانند فسفاته و پتاسه برای زمین زراعی بسیار ضروری هستند و همچنین کود اوره هم که پا
 باید در حد مناسب و کنترل شده مورد مصرف قرار گیرد، الزم است.

تشکری با تاکید بر این که مصرف بهینه کودهای شیمیایی برای رشد متعدل گیاه ضروری است اما 
مجاز خودداری شود، می گوید: در کنار استفاده از این کودها، باید از مصرف مقدار بیش از حد 

کودهای آلی و کودهای ریزمغذی نفش زیادی در افزایش تولید و کاهش راندمان مصرف آب خواهند 
 داشت.

وی می افزاید: در شرایط خشکی وجود عناصر غذایی مهمی مانند روی و پتاسیم برای گیاه بسیار 
 نظر کارشناسان کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. ضروری است که باید بر طبق

 کشاورزی حفاظتی؛ راهکار توليد در شرایط خشکسالی

تشکری یادآور می شود: در شرایط خشکسالی موجود، اتخاذ رویکرد کشاورزی حفاظتی با تاکید 
 بر حفظ مواد آلی در سطح خاک بسیار ضروری و موثر است.

فاظتی باید عملیات شخم برگردان حذف شده و همچنین مواد وی با بیان این که در کشاورزی ح
آلی در سطح خاک مانند کاه و ُکلش و بقایای گیاهی حفظ شود، می افزاید: حذف عملیات شخم 

برگردان و وجود مواد آلی درسطح خاک تلفات آب را کاهش داده و گیاهان را در مقابل شرایط 
 خشکی محافظت می کند.



رعایت تناوب زراعی و استفاده از روش های کشت مستقیم نیز می تواند  تشکری ادامه می دهد:
 در کشاورزی حفاظتی مورد استفاده قرارگیرد.

وی یادآور می شود: نکته اساسی در کشاورزی حفاظتی چه در اراضی دیم و چه در اراضی آبی 
 حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک به منظور کاهش تبخیر و تعریق است.

گوید: در حال حاضر کشاورزی حفاظتی در هشت هزار هکتار از اراضی استان انجام تشکری می 
 می شود که الزم است این مقدار توسعه یابد.

 در کشاورزی خراسان شمالی لزوم مدیریت تاریخ کاشت

معاون بهبود تولیدات گیاهان جهاد کشاورزی خراسان شمالی می گوید: برخی محصوالت زراعی 
 کشت امکان مقابله با خشکی را دارند که چغندرقند یکی از این محصوالت است. با مدیریت تاریخ

تشکری می افزاید: با تغییر کشت چغندرقند از بهاره به پاییزه می توان موجب کم شدن مصرف آب 
درصد شد و همچنین در خصوص محصوالت پنبه و ذرت نیز امکان استفاده از ارقام بذر زودرس  ۵1تا 

 وجود دارد.

ی با بیان این که استفاده از بذور اصالح شده نیز یکی از ضرورت های موجود در این بخش است، و
درصد از بذر اصالح شده استفاده می شود که این  2۵عنوان می کند: متأسفانه در استان تنها 

 دارد. خود جای نقد بسیار 

دارد، می گوید: باید تشکری با اشاره به این که زراعت دیمی اتکای کامل به نزوالت جوی 
کشاورزی دیمی کاری فعلی استان به دیم کاری علمی تبدیل شود تا عملکرد قابل قبولی در 

 برداشت محصول وجود داشته باشد.

تشکری یادآور می شود: باید خرده مالکان استان به این موضوع توجه الزم را داشته باشند که می 
، اجرای تمامی این راهکارهای علمی و نوین را برای توانند به غیر از سیستم آبیاری تحت فشار

 اراضی کشاورزی خود اعمال کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در خاتمه تصریح می کند: 
به منظور مدیریت ریسک در عملیات کشاورزی، باید استفاده از اهرم بیمه کشاورزی در سطح 

 د تا در صورت بحران خشکسالی بخشی از زیان کشاورزان جبران شود.استان توسعه یاب

================= 

 مهر گزارش می دهد؛

 خطر بزرگ فرونشست زمين در دشت ورامين/ افت شدید سطح آب ادامه دارد

 خبرنگار: سيدمحمد حسن محمودی
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 -آمده است : شرق استان تهران 49تیر  19به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
های چندصد متری  کیلومترمربع از دشت ورامین باعث ایجاد حفره ۷11فرونشست بیش از 

 .ده و این دشت را در خطر نابودی قرار داده استش
به گزارش خبرنگار مهر، دشت ورامین از دیرباز به عنوان یکی از کانون ها و قطب های تولید 

به همین خاطر پتانسیل این دشت در  محصوالت کشاورزی در استان تهران به حساب می آمده
 .بخش کشاورزی غیر قابل کتمان است

خیر با گسترش فعالیت های کشاورزی در دشت ورامین، میزان مصرف آب از در طول دهه های ا
سفره های زیرزمینی افزایش قابل توجهی پیدا کرد، در حالی که این برداشت ها بدون هیچ مبنای 

 علمی صورت می گرفت.
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برداشت فراوان و غیرمجاز از سفره های آب زیرزمینی، سبب فرونشست دشت ورامین طی سال 
 شده و این امر طی چند سال گذشته ابعاد جدیدتری به خود گرفته است. های اخیر

 

 بالاستفاده ماندن نيمی از اراضی قابل کشت دشت ورامين به علت کم آبی

کیلومترمربع از دشت ورامین باعث ایجاد حفره های چندصد متری در  ۷11فرونشست بیش از 
 دی قرار داده است.برخی نقاط این دشت شده و این دشت را در خطر نابو

درصد منابع آب تجدیدپذیر استفاده می کند و این امر کشورمان را در  ۸۵امروز متأسفانه ایران از 
جایگاه بحران قرار داده و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی را بیش از گذشته به همگان یادآور 

 می شود.

 مينیفرونشست زمين به علت استفاده بی رویه از سفره های زیر ز

هزار هکتار دارای  1۳1دشت ورامین یکی از دشت های وسیع کشور است که با وسعتی بیش از 
هزار هکتار اراضی قابل کشت است که روند استفاده بی رویه از سفره های زیرزمینی و ایجاد  ۸1

بحران خشکسالی و کمبود آب، سبب شده تا بیش از نیمی از اراضی قابل کشت این منطقه بدون 
 فاده باقی بماند.است

 

استفاده بی رویه از سفره های آب زیرزمینی سبب ایجاد حفره های عمیقی شده که برخی از این 
گودال ها قابل اندازه گیری نیستند و با توجه به نزدیک بودن به خط راه آهن می تواند ضربات جبران 

 ناپذیری به همراه داشته باشد.



 سال گذشته ۱۲ متری سطح آب دشت ورامين طی ۱۹افت 

ای استان تهران از  مدیرعامل شرکت آب منطقه در خردادماه امسال بود که خسرو ارتقایی
 های ورامین پیشوا و پاکدشت خبر داد. کیلومترمربع از اراضی شهرستان ۷11فرونشست بیش از 

وی با اعالم هشدار نسبت به فرونشست اراضی دشت ورامین اظهار داشت: در دشت ورامین 
، این افت ۵1متر سطح آب افت کرده است که در مقایسه با سال  1۵سال گذشته،  1۳طی 

سطح آب بیش از یکصد متر است که باعث شده است آب از دسترس مردم خارج و برای دستیابی 
 شکنی شود. ها کف به آب الزم است که چاه

رویه آب، ساالنه  رداشت بیای استان تهران افزود: به منظور مقابله با ب مدیرعامل شرکت آب منطقه
شود اما این فعالیت باتوجه به حجم وسیع  اند بسته می حلقه چاه آب که جدید حفر شده ۴11

 مشکل جوابگو نیست.

 فرونشست زمين در ورامين ادامه دارد

ارتقایی ادامه داد: فرونشست دشت ورامین و شهریار به دلیل افزایش میزان برداشت آب از 
های غیرمجازی که در دهه اول پس از پیروزی  سال و چاه ۵1تا  ۴1ی طی های زیرزمین سفره

 انقالب حفر شده و کماکان نیز ادامه دارد به وجود آمده است.

های  های برق و خانه ها، دکل آهن، راه وی اضافه کرد: اگر این پدیده به تأسیسات زیربنایی مانند راه
آورد و موجب ایجاد ناپایداری در  ی را به بار میروستایی و شهری برسد، خطرات و خسارات بسیار

 شود. سازه می

 

 ایجاد درزهایی که نشان دهنده پایان عمر آبخوان ها است

در خردادماه امسال موج بازدیدها از دشت ورامین و اراضی این منطقه افزاییش پیدا کرد و هر یک از 
نشست زمین در این منطقه هشدار مسئوالن نسبت به برداشت بی رویه آب های زیرزمینی و فرو

 دادند.

به دلیل افزایش  در یکی از این بازدیدها مدیر دفتر حفاظت منابع آب استان تهران اظهار داشت:
میزان بهره بردای آب از سفره های زیر زمینی، وزن طبقات بر فشار آبخوان می چربد و سبب می 

متری دارد در  11تا  ۴سی که ضخامت شود تا آب از خلل فرج خاک خارج شده و تراکم الیه ر
 قسمت رویی تغییر یافته و در سطح زمین ایجاد درز و شکاف نماید.



 

مصطفی دهقان گفت: ایجاد درز و شکاف در سطح زمین نشان از پایان عمر آبخوان دارد و در این 
صنوعی نیز صورت سفره آب زیر زمینی تغذیه پذیری خود را از دست داده و بارش باران و تغذیه م

 باعث حیات مجدد آن نمی شود.

روز گذشته نیز جمعی از مسئوالن شهرستان پیشوا با حضور در محل فرونشست زمین در پیشوا 
بر جلوگیری هر چه سریعتر این موضوع تأکید و حفر چاه های آب غیرمجاز را یکی از عوامل اصلی 

 فرونشست زمین عنوان کردند.

 وین آبياری با توجه به بحران کم آبیضرورت استفاده از روش های ن

محمدحسین تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر کم آبی و فرونشست دشت ورامین 
شهرستان ورامین از دیرباز دارای ظرفیت ها و   در بخش کشاورزی این شهرستان اظهار داشت:

 .پتانسیل های ویژه و فراوانی در بخش کشاورزی بوده و هست

رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: امروز کمبود منابع آبی و بحران آب موجود سبب 
 .شده است تا از تمامی توان و ظرفیت دشت ورامین در بخش کشاورزی استفاده نشود

 

وی ادامه داد: امروز کشاورزان این منطقه به دلیل کمبود منابع آبی چاره ای جز استفاده از روش 
آبیاری که با کم ترین میزان مصرف آب بیشترین استفاده و بهره وری را به دست می های نوین 
 .آورند ندارند



این مسئول اضافه کرد: خوشبختانه طی سال های اخیر کشاورزان بیشتری به سمت استفاده از 
آب،  روش های نوین آبیاری روی آورده اند اما باید همه فعاالن این عرصه برای جلوگیری از هدر رفت

 .از شیوه های مدرن برای آبیاری زمین های کشاورزی خود استفاده کنند

علیرضا کارگری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه با اشاره به هدر رفتن آب در بخش 
کشاورزی اظهار داشت: با توجه به کمبود منابع آبی در کشور، هدر رفت آب در بخش کشاورزی 

 .قابل قبول نیست

                                                                                                                                                                                           

 

ورزی کم تر از راندمان آب در بخش کشا :مدیر شرکت آب و فاضالب جنوبشرق استان تهران افزود
درصد است و این موضوع مشکالت فراوانی را در حوزه آب ایجاد می کند و استفاده از شیوه  ۴1

                                               های آبیاری نوین و کم مصرف یک ضرورت انکار ناپذیر در بخش کشاورزی محسوب می شود و باید ا                                         
 ین موضوع مورد توجه همه فعاالن بخش کشاورزی قرار بگیرد.

حسن زحمتکش از مسئوالن وزارت نیرو در سخنانی که بر روی خروجی  گفتنی است روز گذشته
های استان تهران  ترین دشت خبرگزاری مهر نیز قرار گرفت اظهار داشت: دشت ورامین یکی از مهم

های غیرمجاز در این دشت، سبب ایجاد پدیده  یه و حفر چاههای بی رو است که برداشت
 فرونشست شده است.

وی با اشاره به اینکه فرونشست در دشت ورامین به ویژه در مناطق جنوبی آن تا دو متر نیز 
رسد، گفت: مکانیسم این پدیده باید شناخته شود و بر اساس مصوبات شورای عالی آب این  می

شناسی کشور گذاشته شده تا با بررسی و مطالعه دقیق آن، بتوان  زمینوظیفه بر عهده سازمان 
 راهکارهای مناسبی را برای کاهش سرعت گسترش فرونشست اندیشید.

================== 

 های زیرزمينی خالی شد طرح جدید امنيت آبی در دستور کار/ سفره
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آمده است : معاون وزیر نیرو با اشاره به  49تیر  19به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
: ایجاد کامل امنیت آبی در دستور کار اوضاع بحرانی سفره های زیرزمینی آب کشور گفت

 .وزارت نیرو است
هاي  به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میداني با اعالم اینکه اجرا نشدن مقررات از مشکالت حوضه

آبريز است گفت: عزم و همت وزارت نیرو به اين سمت است که درباره حراست از منابع آبي و 
 .هاي آب کشور دريغ نکند مادي و معنوي درباره برنامه ايجاد امنیت کامل آبي از هیچ پشتیباني
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هاي آبريز عدم اجراي مقررات و حاکمیت  معاون وزير نیرو اظهارداشت: از جمله مشکالت حوضه
تنهايي   افسارگسیخته است. اگر قوه قضائیه و ساير مسئوالن محلي ياري نکنند، وزارت نیرو به

 .ها موفق شود تواند در اين طرح نمي

دانی ادامه داد: اگر همچون گذشته آب کشور را مديريت کنیم و اين روند ادامه يابد، با مشکالت می
  های جبران هاي شرب و صنعت و کشاورزي دچار صدمه شويم و تمام بخش بسیار حادي روبرو مي

 .شوند ناپذيري مي

مشکل خواهند شد، به  هاي آبريز دچار ها رعايت نشود، مطمئنا حوضه وي با بیان اينکه اگر چارچوب
هاي زيرزمیني اشاره و ادامه داد: اگر طبق قوانین و مقررات عمل نکنیم و با  شرايط بحراني سفره

هاي سطحي نیز وضعیت بدتري از  مديريت مناسب از منابع آب حراست نکنیم، برداشت از آب
 .هاي زيرزمیني خواهد داشت آب

پیوسته   هم  تشکیل شوراي هماهنگي مديريت به این مقام مسئول در وزارت نیرو هدف اصلي از
هاي آبريز را ساماندهي منابع آبي ذکر کرد و افزود: با تشکیل شوراي هماهنگي در  منابع آب حوضه

 .صدد هستیم اصول و مقررات را اجرايي کنیم تا بتوانیم باقیمانده منابع آبي موجود را مديريت کنیم

رود تجربه موفقي  یان اينکه شوراي هماهنگي حوضه آبريز زايندهمعاون آب و آبفاي وزارت نیرو با ب
ها در میزان برداشت آب و همچنین انتخاب و ساماندهي کشت  گیري بوده است افزود: تصمیم

 .مناسب با اقلیم استان موجب موفقیت اين طرح شده است

زيرزمیني هستیم بخشي منابع آب  وي با بیان اينکه ما اکنون در صدد پیاده کردن طرح تعادل
های  ها از جمله اجراي تصمیم اظهارداشت: حضور استانداران و مديران استاني در تمام طرح

تواند وزارت  هاي آبريز و از جمله حوضه آبريز سفیدرود موثر است و مي شوراي هماهنگي حوضه
  .صورت موثر ياري کند  ها به نیرو را در ساماندهي و اجراي طرح

 

=================== 

 اصفهان/  ۱ -آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم

 های مسئوالن تدبيری رود اصفهان در گرداب بی مرگ تدریجی زنده

 گزارش: فاطمه کازرونی
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آمده است : رودی که به  49تیر  1٦به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ اصفهان  در تاریخ 
تدبیریها به رودخانه فصلی تبدیل ودر در  سال به دلیل بی ۴۵زایندگی آب معروف بود درطول 

 .رود معروف شد برهه ای به خشکه
پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران آب در » این گزارش از سلسله گزارشهای

مجموعه گزارشهای تولیدی دفاتر « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومین « استانهای کشور
سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است. نخستین پرونده ویژه استان 

را می توانید « ونده ویژه بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشورپر»با عنوان  ها
 بخوانید. اینجا در

های دور به زایندگی و زندگی معروف بوده  رود از گذشته رودخانه زایندهبه گزارش خبرنگار مهر، 
است و در طول قرون گذشته بارها در جریان خشکسالی های طبیعت قرار گرفته اما هیچگاه به 

طور کامل خشک نشده و این در حالی است که در طول سال های اخیر این رودخانه دائمی که با 
ای  بخشید به رودخانه ای مختلف به زندگی مردم اصفهان رونق میه جریان دائمی خود به شیوه

 .فصلی مبدل شد
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توجهی مسئوالن در زمینه بارگذاری های  تدبیری و بی کارشناسان از مهمترین دالیل این امر را بی
رویه در باالدست رودخانه  دانند و بر این اعتقادند که برداشت های بی بیش از حد توان رودخانه می

 .ای بر شرایط رودخانه نهاده است ر عمدهتاثی

رود همواره به  در واقع گرچه اصفهان در ناحیه خشک قرار دارد اما بنا به تدبیر طبیعت رودخانه زاینده 
بخشیده و در تعدیل آب و هوای این ناحیه نیز نقش موثری داشته است اما در طول  آن رونق می

های عمیق و برداشت های  اسی، اجازه حفر چاهتوجهی به صحبت های کارشن سالهای اخیر بی
ای بر شرایط رودخانه نهاده است؛ به گفته کارشناسان  رویه در باالدست رودخانه تاثیر عمده بی

متاسفانه هر دولتی که بر سرکار آمد مسئوالن آن منطقه یا آبِ اصفهان را برای محل تولد خود 
فزودند که توسعه صنعت بیش از توان اصفهان در این طلب کردند و یا باری بر بار سنگین رودخانه ا

های عمیق و بدون مجوز در حریم رودخانه و  یزرع به زراعی، حفر چاه ناحیه، تبدیل زمین های لم
 .رویه از آبهای زیرزمینی بدون توجه به عواقب آینده از جمله این موارد بوده است استفاده بی

 بلندمدت درصدی بارش کل استان نسبت به ۱۱کاهش 

نوید حاج بابایی درارتباط با وضعیت خشکسالی در سال های اخیر و وضعیت بارش در سال جاری 
میلی متر  1۳1.۳در گفتگو با مهر اظهار داشت: میانگین بارش کل استان در سال جاری حدود 

 .درصد کاهش داشته است 1۴است که نسبت به مقدار بلندمدت دوره آماری مشابه حدود 

های  عمدتا در نواحی غرب و سرچشمه 4۴شاره به اینکه عمده بارش های دریافتی در بهار وی با ا
رود رخ داد و سایر مناطق بارش مناسبی را دریافت نکردند، ابراز داشت: بنابراین بررسی  آبی زاینده

بیانگر شرایط خشکسالی متوسط در  4۴خشکسالی از دیدگاه هواشناسی تا پایان اردیبهشت 
 .رق، شمال و مرکز استان بوده استنواحی ش

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: همچنین بررسی شاخص 
های آبی  ساله نشان از استمرار خشکسالی بر منابع استان و سرچشمه ۷خشکسالی بلندمدت 

سه ماه آینده انتظار ای در سطح استان در  رود دارد و با توجه به اینکه بارش قابل مالحظه زاینده
 .شود های گرم سال توصیه می  جویی و مدیریت بهینه آب را در ماه رود صرفه نمی

 رود بر زندگی کشاورزان اصفهانی تاثير خشکسالی زاینده

توان  ترین مسایلی است که می رود بر زندگی کشاورزان اصفهانی از مهم تاثیر خشکسالی زاینده
کردند شغل اصلی خود  دی که روزی زندگی خود را از این راه تامین میمدنظر قرار دارد چرا که افرا

گونه صنعت یا مشاغل دیگری بارگذاری نشده  را از دست داده و با توجه به اینکه در این منطقه هیچ
 .بگیر شدند دهندگان دیروز زکات ای فقیر شدند که زکات بوده به اندازه

انون خبرگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط بر این اساس اسفندیار امینی مدیرعامل ک
رود و میزان خسارت خشکسالی و پیامدهای آن اظهار داشت:  با دالیل موثر در خشکسالی زاینده

سارهای  ها، قنوات و چشمه این رودخانه روزی زاینده بوده و بر این اساس در زمانهای گذشته چاه
رود آبگیری شد و از همان سال  سد زاینده1۳۴4ت تا اینکه در سال موجود متاثر از رودخانه بوده اس

 .آبی به تدریج در این حوضه آبی مشهود شد تاثیرات کم

ها،  مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی با بیان اینکه تاثیرات کمبود آب عالوه بر خشک شدن آب چاه
شود، اضافه کرد: بر این  نیز میو قنوات موجب شور شدن و پایین آمدن کیفیت آب این منابع آبی 

میان که در انتهای رودخانه قرار  کنار و شاخ سال بعد از آبگیری سد دو روستای شاخ ۳اساس تنها 
داشتند از سکنه خالی و کشاورزی آنها رها شد و دلیل آن به کمبود آب و شور شدن مختصر آب 

 .های زیرزمینی بود ها و سفره باقیمانده رودخانه

رود تنها قنات و مادی وجود داشته است، بیان  اره به اینکه تا پیش از این در حوضه زایندهوی با اش
کس متوجه  زنی در این منطقه را آغاز کردند اما هیچ داشت: از سال آبگیری سد، کشاورزان چاه

اتفاقات در حال وقوع و کاهش ذخایر آب زیرزمینی نبود و این در حالی است که تخریب طبیعت از 
 .مین نقطه آغاز شده بوده



شود و  سارها می امینی با اشاره به اینکه حفر چاه به تدریح موجب خشک شدن قنوات و چشمه
مادی ها نیز دیگر به درستی کار انتقال آب را انجام نداده و پِرت آب خواهند داشت، تصریح کرد: 

که زایش داشته کارکرد  بدین ترتیب اکنون شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از رودخانه ای
 .قبلی خود را از دست داده است

 رود خالف قانون بوده است تمامی برداشت های اضافی زاینده

رود در ابتدا با مجوز وزارت نیرو بوده که امری  وی با بیان اینکه تمامی برداشت های رودخانه زاینده
بیش از مجوز از این رودخانه  خالف قانون است، تاکید کرد: در طول زمان به شکل غیرقانونی و

سار و  رود به شکلی درآمده است که دیگر مادی، چشمه برداشت شده و در نتیجه حوضه زاینده
ماه سال آب داشته است اکنون به شکل فصلی  12قنوات نداریم و در نتیجه رودخانه ای که در 

 .درآمده است

های آب زیرزمینی تخلیه  ه اکنون سفرهمدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی با ابراز این موضوع ک 
های دیگر یا خشک شده و یا  های اطراف رودخانه چاه شده است، ابراز داشت: به جز اندک چاه

 .مختصر آبی دارند که کیفیت آن بسیار پایین است

شود و با وجود خشکسالی  وی با بیان اینکه کشاورزی این منطقه تنها با وجود آب تامین می
که از سال   ها رت بسیاری به کشاورزان وارد شده است، گفت: نتیجه این بی تدبیریرودخانه خسا

 .آغاز شده مهاجرت روستاییان به دو شکل شغلی یا مسکونی رخ داده است ۴4

امینی خاطرنشان کرد: گرچه در ظاهر تعداد زیادی از روستاها از سکنه خالی نشده است اما 
ر شهر را ندارند صبح به صبح از روستا خارج و شب ها به محل اهالی روستا که توان زندگی کامل د

درصد روستاییان مهاجرت مسکونی  ۸1گردند و بدین ترتیب باید گفت که بیش از  اسکان خود برمی
 .اند یا شغلی داشته

رود را در شرایطی دانست که با وضعیت فعلی امکان تامین تمام مصارفی که  وی رودخانه زاینده
یف شده را ندارد و بیان داشت: مطابق مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آب برای آن تعر

اگر از تمام امکانات آبی استان استفاده و تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد  4۳فروردین  1۸در تاریخ 
 .میلیون مترمکعب کمبود آب داریم ۶11اندازی شود باز هم  راه

توان جزو  شت: با توجه به اینکه ذخایر زیرزمینی را نمیمدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اظهار دا
 .میلیارد مترمکعب کمبود آب خواهیم داشت 1.۵این منابع به حساب آوریم در واقعیت امر بیش از 

 رود ضرورت تعطيلی بخشی از مصارف تحميلی رودخانه زاینده

بخشی از مصارف تحمیلی  ای به جز تعطیلی وی با بیان اینکه این مطلب بدان معناست که ما چاره
بر رودخانه را نداریم، گفت: اکنون تنها راهکار مطمئن برای رفع مشکل این است که بخشی از این 

رود توسط دولت خریداری و  های انجام شده در ارتباط با مصرف رودخانه زاینده سرمایه گذاری
 .خسارت سرمایه گذاران پرداخت شود تا به وضعیت قبلی رودخانه برسیم

اجرای طرح های تامین آب را سرعت دهند، گفت: الزم است آب   امینی با بیان اینکه مسئوالن باید
بر اساس استانداردهای تعریف شده تحویل شرکت آب و فاضالب برای شرب و مصرف شهری 

 .شود

وی با بیان اینکه در بخش صنعت نیز باید استانداردهای مورد نیز به شکل دقیق محاسبه شود، 
ن داشت: بدین ترتیب باید بر اساس استانداردهای علمی و سنجش شرایط میزان آب مور نیاز بیا

 .بخش های مختلف مانند صنعت در یک روز سنجش شده و هر بخش مصارف خود را مدیریت کند

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی افزود: در ادامه باید مطابق قانون میزان پساب برگشتی نیزاز 
ای بار دیگر صنعت از همین پساب برای خود استفاده و  است شود تا به شکل چرخهصنایع درخو

 .میزان آب مصرفی صنعت و بخش های مصرفی کاهش پیدا کند

 اثرات زیست محيطی ناشی از خشک شدن تاالب گاوخونی



محیطی مهم متاثر از خشکسالی است  های زیست خشک شدن تاالب گاوخونی از جمله تخریب
رفتن بسیاری از پرندگان ، گیاهان و حیوانات این ناحیه را در پی داشت و با توجه به که از دست 

نقش تاالبها در تعدیل آب وهوا، این امر تاثیر بسیاری بر هوای اصفهان داشته و موجب انتشار 
 .ریزگردهای آلوده به دیگر شهرهای کشور شد

  ه اثرات فاحش خشکسالی بر محیطدر این ارتباط احمد شهبازی فعال محیط زیست با اشاره ب
المللی مانند گذشته  زیست از جمله تاالب گاوخونی با بیان اینکه دیگر چهره این تاالب مهم بین

نیست، ابراز داشت: خشکسالی در از میان رفتن پوشش گیاهی و جانوری تاالب گاوخونی تاثیر 
گونه باقی مانده  21ن اکنون تنها پرنده ساکن تاالب آ ۷1ای که از  ای داشته است به گونه عمده

های این  است و شاهد کاهش دیگر حیوانات ساکن تاالب نیز هستیم چراکه زندگی تمامی گونه
 .منطقه به یکدیگر پیوسته است

وی با بیان اینکه همچنین گستردگی بهینه زیست محیطی تاالب گاوخونی کاهش یافته است، 
های  دلیل کویری بودن منطقه، بیشتر شامل جنگلاظهار داشت: پوشش گیاهی خاص تاالب به 

طاق و گز است اما با توجه به خشکسالی های اخیر در واقع اکنون پوشش گیاهی و جانوری 
 .تاالب کوچکتر شده است

 گسترش منطقه نمکی تاالب به سمت شمال تاالب

نمک را از رود بر تاالب گاوخونی گستردگی  شهبازی با اشاره به دیگر عوارض خشکی زاینده
ترین این موارد برشمرد و ابراز داشت: به طور طبیعی به دلیل سطح کمتر آب در منطقه جنوبی  مهم

گاوخونی به طرف دهکده خارا، معدن نمک تشکیل شده است اما اکنون این منطقه نمکی در حال 
 .گسترش به طرف شمال است

شود که  ط نمک و ماسه با پراکنده میوی اضافه کرد: در مناطقی همچون خارا تحت تاثیر باد مخلو
با ایجاد گستردگی پوشش نمکی همین شرایط برای شمال تاالب نیز ایجاد و با نفوذ نمک در میان 

ترکیبات آبرفتی پوشش گیاهی این مناطق نیز ضعیف می شود که باید هرچه سریعتر از این امر 
 .جلوگیری شود

ءمدیریت ها در ارتباط با این تاالب ادامه پیدا کند این فعال محیط زیست با بیان اینکه هرچه سو
محدوده زیست محیطی و پوشش مدنظر کوچک تر می شود، گفت: راهکار اصلی رفع این مشکل 
این است که از دیدگاه کالن به موضوع خشکی تاالب توجه شود و در زمینه مدیریت آب زاینده رود 

 .مسایل جانبی را کنار بگذاریم

ین اساس نیازمند مدیریت واحدی هستیم که به مباحث کارشناسی زیست وی افزود: بر ا
نگری قوانین مرتبط با حریم  محیطی تاالب از سرچشمه تا پایاب مسلط باشد و بدون سیاسی

 .رودخانه را کامال رعایت و مسایل کارشناسی را اعمال کند

 بهترین راه احيای گاوخونی استفاده از پساب است

ه این سوال که با توجه به سخنان استاندار اصفهان در زمینه اختصاص پساب شهبازی در پاسخ ب
زیست این بخش موثر خواهد بود،   به تاالب گاوخونی این امر تا چه میزان در احیای تاالب و محیط

ابراز داشت: اگر این پساب ها از نزدیک تاالب و پایین دست ورزنه به سمت گاوخونی جاری شود 
وری از گاوخونی خواهد بود  ستفاده کشاورزی از این حق آبه تاالب نشود باعث بهرهبه شرط اینکه ا

رسید تامین  چراکه پسابها با سیکل طبیعی به طبیعت برگشته و میزان آبی که قبال به تاالب می
 .شود می

به گزارش مهر، ارگان های مختلف در زمینه بخش های مختلف تامین، تخصیص حفاظت، نظارت بر 
ند که  ا تی بودن، راهکارهای کاهش مصرف آب و دیگر موارد مرتبط با مبحث آب موظف شدهبهداش

ای، استانداری و شهرداری اصفهان  از جمله آنها شرکت آب و فاضالب اصفهان، شرکت آب منطقه
)معاونت عمرانی وسیاسی(، مجمع نمایندگان استان اصفهان، تشکل ها و نظام های سیاسی 

جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره بهداشت، اداره کل حفاظت کشاورزی، سازمان 
 .محیط زیست استان و غیره هستند



====================== 

 ساعته ۳۱های مجوز جدید برخورد با مشترکان ُپرمصرف آب/ اعمال محدودیت
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آمده است : یک مقام مسئول در وزارت  49تیر  1٦به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
آب مصرف می کنند  هزار مشترک آب در تهران بیشتر از حد نرمال ۵۷1نیرو با اعالم اینکه 

گفت: در صورت نرسیدن مصوبه شورای اقتصاد، برای برخورد با ُپرمصرف ها از شورای تامین 
 .مصوبه می گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش گفت: در صورتی که مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر قطع 
از شورای تامین استان  آب مشترکان ُپرمصرف در تابستان به نتیجه نرسد؛ مانند سال گذشته

 .تهران مصوبه می گیریم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران اظهارداشت: سال گذشته که وضعیت تامین آب  
سخت تر بود، برای برخورد با مشترکان پُرمصرف از شورای تامین استان مصوبه ای گرفتیم و 

م، اما برای ادامه آن به مصوبه ساعته برای مشترکان ُپرمصرف ایجاد کردی 2۴محدودیت های 
 .باالدستی نیاز داریم

وی با اشاره به اینکه اگر مصوبه شورای عالی اقتصاد به دست ما برسد سریع تر اعمال می کنیم 
گفت: متاسفانه کسانی آب تصفیه شده تهران را برای مصارف غیر آشامیدنی مصرف می کنند و 

 .می کنیممی گویند در مقابل مصرف پولش را پرداخت 

مترمکعب مصرف آب در  21پرورش ادامه داد: این در حالی است که هر مشترک تهرانی در قبال 
تومان پرداخت می کند که به معنی پرداخت آب بها نیست. این مقام مسئول در  ۶۴21ماه فقط 

 ۷1متر مکعب و حدود  21هزار مشترک تهرانی باالی  ۵11آبفای استان تهران تصریح کرد: حدود 
 .مترمکعب در ماه مصرف می کنند ۳1هزار مشترک نیز بیش از 

وی درباره علت طوالنی شدن دریافت مصوبه شورای اقتصاد برای قطع آب مشترکان ُپرمصرف که از 
پیشنهاد آن را داده بود، گفت: این موضوع در حال کارشناسی است و  سال گذشته وزارت نیرو 

تا بعد از تصویب اگر کسی خواست آن را به طور قانونی بیشتر به بحث های حقوقی برمی گردد 
 .پیگیری کند، جوابی برای مشترکان معترض وجود داشته باشد

==================== 

 :فرماندار بناب

 حلقه در انتظار حکم قضایی ۱۵حلقه چاه غيرمجاز در بناب مسدود شد/  ۱۱
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آمده است : فرماندار بناب از مسدود  49تیر  1٦به گزارش خبرگزاری دولتی مهر بناب در تاریخ 
مورد دیگر  ۴۸ال جاری با دستور قضایی و ارسال پرونده شدن یازده حلقه چاه غیرمجاز در س

 .به مراجع قانونی خبر داد
به گزارش خبرنگار مهر، ولی هللا فرج اللهی دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب 

حلقه چاه غیرمجاز دیگر نیز در  ۴۸شهرستان بناب گفت: عالوه بر این تعداد چاه مسدود شده، 
منابع آبی به مراجع قضایی معرفی شده اند که با صدور حکم نسبت به حذف راستای حفاظت از 

 آنها از چرخه برداشت منابع آبی اقدام خواهد شد.

هزار متر مکعب آب در منابع زیر زمینی ذخیره  1۳2وی با بیان اینکه در اثر مسدود شدن این چاه ها 
تان بناب وجوددارد و در راستای حلقه چاه غیرمجاز در شهرس ۷11چهار هزار و  شده، افزود: 

حفاظت از منابع آبی با هیچ گونه اغماضی با تاراج کنندگان منابع آبی برخورد خواهیم کرد و 
 دستگاه قضایی نیز رسیدگی به این قبیل پرونده ها را در اولویت قرار داده است.
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مردم در مورد تبعات کم آبی فرماندار بناب با تاکید بر لزوم انجام فعالیت های فرهنگی و آگاه سازی 
میلیون ریال به اجرای چنین برنامه  ۶11گفت: بر همین اساس دو سازمان مردم نهاد با اعتبار 

 نموده اند. هایی در سطح شهر و روستاهای بناب اقدام 

خبرداد و  4۵وی سپس از امکان آبیاری مدرن یکهزار هکتار از اراضی شهرستان بناب تا پایان سال 
رد: از تجمیع هر شش حلقه چاه غیرمجاز برای یک حلقه مجوز صادر خواهد شد تا از تصریح ک

 تسهیالت دولتی بهره مند شوند.

فرج اللهی توسعه فضای سبز توسط شهرداری و دهیاران را با توجه به وضعیت آبی موجود 
کنند، باید نامعقول خواند و گفت: شهرداری و دهیاری ها باید ضمن اینکه از کشت چمن خودداری 

 ترتیبی نیز اتخاذ کنند که فضای سبز به سیستم آبیاری قطره ای مجهز شود.

وی با انتقاد از کشاورزانی که به کشت دوم اقدام می کنند؛ تأکید کرد: متأسفانه تعداد معدودی از 
نیز  کشاورزان به این باور نرسیده اند که منطقه با بحران کم آبی مواجه است و البته تعداد زیادی

هکتار از زیرکشت محصوالت پرمصرف را  ۶11همگام با دولت در راستای احیای دریاچه ارومیه 
 کاهش داده اند که جای تقدیر دارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب در پایان با تأکید بر برخورد جدی با افراد پرمصرف گفت: نصب 
مصرف زیاد است که متأسفانه معلوم نیست چرا  کنتور هوشمند برای چاه ها یک عامل بازدارنده از

 در این شهرستان نسبت به اجرای آن اقدام نمی شود.

=================== 

 مدیرعامل آبفای یزد خبر داد

 ميلياردی سازمانها به آبفا .۱درصدی آب در یزد/بدهی .۱وری  بهره
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آمده است :  مدیرعامل شرکت آب و  49تیر  1٦به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ یزد در تاریخ 
وری آب  ت: در حال حاضر بهرهوری بسیار کم آب در یزد خبر داد و گف فاضالب استان یزد از بهره

 .درصد و در برخی از آمارها کمتر از این میزان گزارش شده است ۴1در یزد 
درصد آب منابع داخلی  41تا  ۸۸علی اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 

هره وری یزد در حوزه کشاورزی مصرف می شود که به دلیل روشهای نادرست و سنتی آبیاری، ب
 .آب در این بخش بسیار پایین است

وی با بیان اینکه به رغم کم آبی های بسیار و بروز بحران آب در یزد هنوز در بسیاری از نقاط شاهد 
آبیاری غرقابی در مزارع هستیم، عنوان کرد: محصول این مزارع به هر میزان که باشد، باز هم بهره 

 وری الزم از آب انجام نمی شود.

امل آب و فاضالب استان یزد با تاکید بر استفاده از روشهای نوین آبیاری در کشاورزی مدیرع
خاطرنشان کرد: بسیاری از محصوالتی که اکنون در یزد کشت می شود به هیچ وجه مناسب 

کشت در این شرایط آب و هوایی نیست و الزم است کشاورزان الگوهای کشت خود را نیز تغییر 
 میزان مصرف آب، بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.دهند تا از کمترین 

وی با بیان اینکه حدود شش درصد آب موجود نیز صرف شرب و بین چهار تا شش درصد صرف 
صنعت می شود، عنوان کرد: با برنامه ریزی صحیح و اصولی می توانیم میزان بهره وری یا راندمان 

درصد برسانیم و از آب  ۸1به ویژه کشاورزی به آب در یزد را در همه بخش های شرب، صنعت و 
 موجود در استان، تا دو برابر بیشتر از میزان فعلی بهره برداری کنیم.

اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آبی که اکنون برای آبیاری فضای سبز 
لب نقاط روش آبیاری شهر یزد صرف می شود نیز میزان قابل توجهی است، افزود: گرچه در اغ

قطره ای برای آبیاری فضای سبز استفاده می شود اما برای بهره وری بیشتر الزم است هم در 
 نوع کشت و هم در نوع آبیاری کارشناسی بیشتری صورت گیرد.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان یزد همچنین در مورد بدهی سازمانهایی نظیر شهرداری که 
ضای سبز عنوان کرد: فضای سبز شهرداری، ادارات دولتی، بیمارستانها و در زمینه آبیاری ف

میلیارد تومان بدهی به آبفا دارند که این میزان در مشترکان  11دانشگاه های یزد در مجموع 
 میلیارد تومان است. ۳.۵تا  2.۵خانگی حدود 

================= 

 در نشست مشترک امداد ونجات عنوان شد؛

 چالش ترین استان در مسائل زیست محيطی استمازندران پر

http://www.mehrnews.com/news/2852801 
 

آمده است : مازندران پرچالش ترین  49تیر  1٦ی در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/سار
استان کشور از نظر مسائل زیست محیطی است و ریشه بسیاری از حوادث را باید در تخریب 

 .محیط زیست جستجو کرد
به گزارش خبرنگار مهر، ساالنه حوادث زیادی نظیر، سیل، خشکسالی، زلزله و آتش سوزی در 

در جلسه مشترک کمیته  و این استان را درگیر خود می کند و استان به وقوع می پیوند
امدادونجات، ایمنی و سالمت ستاد خدمات سفراستان مازندران و کارگروه تخصصی امداد ونجات و 
آموزش همگانی استان که پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد، بر لزوم برنامه ریزی برای پیشگیری از 

 حوادث تاکید شد.

ر دگرگونی های اقلیمی و آب و هوایی زیادی را در مازندران شاهد هستیم که در سالهای اخی
 حوادث نو پدید و بیماریهای نوپدید از جمله عوارض اثبات شده این تغییرات است.

ناصر مهردادی مدیرکل محیط زیست مازندران در این جلسه مشترک، از مازندران به عنوان پرچالش 
ت و مسائل زیست محیطی نام برد و گفت: ضرورت ایجاب می ترین استان کشور از نظر مشکال

کند همه دستگاهها در جهت برون رفت از این چالش ها که زندگی همه مردم را تحت تاثیر قرار 
 می دهد همکاری نمایند.

همچنین مهدی ولی پور مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران، با اشاره به ضرورت همگرایی و 
ههای اجرایی برای مقابله و کاهش اثرات بالیای مختلف طبیعی و انسانی بر هم افزایی دستگا

ضرورت توسعه آموزش های عمومی و تقویت زیرساخت های امداد و نجات به خصوص در مناطق 
 روستایی تاکید کرد.

 عمليات امدادی ۵.۳انجام 

مر استان در خردادماه وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه امدادونجات جمعیت هالل اح
عملیات امدادی از سوی امدادگران و نجاتگران  ۸12سالجاری گفت: در خردادماه سال جاری 

مصدوم و انتقال  ۳۵۴جمعیت هالل احمر استان انجام شد که ارائه خدمات امدادی به سه هزار و 
 نفر از مصدومین به مراکز درمانی از جمله خدمات ارائه شده بوده است. ۳21

نفر روز امدادگر و نجاتگر  2۴۸تیم امدادی متشکل از سه هزار و  4۶۸ی گفت:در این عملیاتها و
نیز به هشت هزار گردشگر  نفر از اعضای جوان این جمعیت 211مشارکت داشتند، مچنین 

 شهر ساحلی استان خدمات الزم را ارائه کردند. 11تابستانی در 

 راه اندازی خانه هال هالل روستایی

اصغر احمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران نیز، ضمن تقدیر از تالش های جمعیت هالل علی 
احمر استان در راه اندازی این کمیته و تشکیل منظم جلسات آن گفت: ایده راه اندازی خانه های 

هالل و مدیریت بحران روستایی که از سوی جمعیت هالل احمر استان ارائه شد و در قالب امضای 
امه چهارجانبه میان ادارات کل پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، اداره کل امور روستایی و تفاهمن

شوراها و جمعیت هالل احمر استان مازندران به مرحله اجرایی رسید، اقدامی مبارک و موثر در 
 زمینه توسعه آموزش ها و زیرساخت های امداد ونجات در مناطق روستایی است.
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=============== 

 :ینده مردم آستانه اشرفيه و بندر کياشهرنما

 آبی مواجه هستند اشرفيه با تنش کم درصد شاليزارهای آستانه ۲۹

http://www.mehrnews.com/news/2852641 
 

آمده است : نماینده مردم  49تیر  1٦اشرفیه در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ آستانه
هکتار شالیزارهای شهرستان آستانه  ۵11هزار و  2۳اشرفیه و بندر کیاشهر گفت: از  آستانه

 .ه هستندآبی مواج درصد مزارع این شهرستان با تنش کم ۳۵تا  ۳1اشرفیه 
اشرفیه و بخش بندر  محمدحسین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان آستانه 

های روستایی ماشک سپهداری،  دست آب خور سد سفیدرود هستند، گفت: حوزه کیاشهر پایین
له، سالکده، لی ک –لفوت باال و پایین، امیرهنده امیر سلطان، تهام، کوی شهید رجایی کیاشهر

رسانی در  هایی است که آب قاضی کله، لسکوکالیه، امیر کیاسر، به ویژه پایین رودپشت از حوزه
 گیرد. سختی انجام می  آن ها به

درصد از آب  ۳۵بر   اشرفیه و هدر رفت بالغ دست بودن مزارع شالیزارهای آستانه وی افزود: پایین
ینینگ و عدم همکاری بعضی از عوامل ارزشمند کشاورزی به دلیل قدیمی بودن انهار، عدم ال

 رسانی به مزارع باالدست با مشکالت مواجه شود. روستایی باالدست سبب شده آب

درصد افزایش پیدا کرده، گفت: کشاورزان برای  ۳1تا  2۵بهای کشاورزی بین  قربانی با بیان اینکه آب
باید پرداخت کنند که برای کشاروزان  هزار ریال آب بها به وزارت نیرو ۵11میلیون و  2هر هکتار حدود 

 کنند. پرداخت این میزان سنگین است زیرا حدود دو برابر آن را هزینه می

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر خاطرنشان کرد: پمپاژ آب و حضور و نیروی انسانی 
بدین ترتیب هزینه  میلیون تومان در بخش آب هزینه شود که  باعث شده که در هر هکتار حدود یک

 تولید باال رفته و رغبت کشاورزان برای ماندن در روستا از بین می رود.

دست روستاهای  وی مدیریت، بازسازی و الینینگ انهار را راهکار رفع مشکل و هدایت آب به پایین
دست شهرستان  درصد از مزارع پایین 11سخت آبخور عنوان کرد و افزود: بر اساس آمار حدود 

 سالی هستند. تانه اشرفیه در معرض خشکآس

از توزیع آب استان درخواست کرد که در توزیع عادالنه آب به ویژه  رییس مجمع نمایندگان گیالن
رسانی در کنار کشاورزان  دست روستاها تالش کنند و در طی دو مرحله آب رساندن آب به پایین

 باشند.

یزیم، اظهار کرد: اگر در این مدت چندروزه در کنار ها بپره قربانی با بیان اینکه باید از حاشیه
 ای نخواهد داشت. آبی را مدیریت نکنیم برای کشاورز فایده کشاورزان نباشیم و بحران کم

وی با اشاره به کاهش نزوالت آسمانی افزود: با همه فشارهایی که بر مدیران استانی و 
گرفته   مزارع کشاورزان استان گیالن انجامرسانی به  شهرستانی وارد شده اما تدبیر نسبی در آب

 است.

 بندها در اولویت قرار گيرد اندازی سد الستيکی و احيای آب الیروبی انهار، راه

کیلومتر از انهار و الینینگ  2۵1نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر از الیروبی حدود 
درصد  4۵ستیکی دهنه سرسفید رود شهرستان آستانه اشرفیه اشاره و با بیان اینکه سد ال

اشرفیه  سد الستیکی گیالن که در آستانه 11پیشرفت داشته است، گفت: دو سد الستیکی از 
 در دست احداث است از پیشرفت خوبی برخوردارند.

بندان شهرستان افزود: مجموعه متصدیان وزارت نیرو در بخش  گیری از ظرفیت آب قربانی درباره بهره
 بندها ندارند. ر یک سردرگمی عمیق هسنند و برنامه و استراتژی مدون برای آببندها دچا آب
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بندها احتیاجی به آب سد سفیدرود نبود و  وی تصریح کرد: در گذشته با درک اهمیت این آب
کردند و مزارع  بندها استفاده می اشرفیه از ظرفیت این آب دست آستانه بسیاری از مزارع پایین

 آبیاری می شدند.

های مختلف در این حوزه را از  ئیس مجمع نمایندگان گیالن، عدم یک استراتژی و ورود دستگاهر
اشرفیه  بندهای آستانه بندها دانست و اظهار کرد: مطمئنا اگر آب عوامل عدم ساماندهی آب

 دست این شهرستان حل خواهد شد. درصد از مشکالت مزارع پایین ۳1بازسازی شود حداقل 

بندهای کشور در گروه کشاورزی مطرح  شد: اخیرا طرحی تحت عنوان ساماندهی آب قربانی یادآور
عنوان یک   گیرد و استان گیالن به است که با همکاری جهاد کشاورزی و وزارت نیرو انجام می

 استان پایلوت در اجرای این طرح حضور خواهد داشت.

شور به وجود آمده در سال های آتی وی تأکید کرد: با شرایط جوی و عدم نزوالت آسمانی که در ک
 بندها نداریم. با بحران جدی آب مواجه خواهیم شد و راهی جز ساماندهی آب

================ 

 :معاون امور عمرانی استاندار بوشهر

 ميليارد تومان اعتبار برای تقویت تامين آب استان بوشهر مصوب شد ۱۵۹

http://www.mehrnews.com/news/2852393 
 

آمده است : معاون امور عمرانی  49تیر  1٦در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/بوشهر
میلیارد تومان اعتبار برای تقویت تامین آب این 1۸۵ی وزارت نیرو، استاندار بوشهر گفت: از سو

 .استان مصوب شد که امسال و سال آینده اختصاص می یابد
سیدمحمدحسن باستی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دنبال شرایط بحرانی آب در استان 

حضور در محل منابع تامین  های صورت گرفته توسط استانداری، معاون وزیر نیرو با بوشهر و پیگیری
آب استان در کازرون و بازدید از چشمه ساسان و رودخانه شاپور به همراه مسئوالن استان، 

 .وضعیت نوبت بندی آب در شهرهای بوشهر و برازجان، را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند

اون وزیر نیرو، معاون وی ادامه داد: پس از ارزیابی های صورت گرفته، در همین راستا در نشست مع
فنی مهندسی شرکت آب و فاضالب کشور و مدیران کل مرتبط با حوزه آب وزارت نیرو با استاندار، 

معاون عمرانی استاندار و مدیران آب استان بوشهر، مصوباتی برای تامین و تقویت آب استان 
 .تصویب شد

 آب بوشهرميليارد تومان اعتبار برای اجرای نوسازی و بهسازی شبکه  .۲

میلیارد تومان اعتبار برای اجرای نوسازی و  ۷1معاون امور عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: 
بهسازی بخشی از شبکه آبرسانی شهر بوشهر که در اولویت اضطرار و بحران قرار دارد، اختصاص 

 .خواهد یافت که این اعتبار توسط بخش خصوصی تامین خواهد شد

 ۷1ن ترتیب، بخش خصوصی در پروژه اصالح شبکه آبرسانی شهر بوشهر، باستی ادامه داد: بدی
میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد کرد و هر آنچه از هدر رفت آب بر اثر این اصالح شبکه جلوگیری 

 .شود، توسط وزارت نیرو خرید تضمینی خواهد شد

 ر برازجانميليارد تومان اعتبار برای اصالح خطوط شبکه آبرسانی شه ۲۹تصویب 

میلیارد تومان اعتبار برای اصالح خطوط شبکه آبرسانی شهر برازجان خبر داد و  ۳۵وی از تصویب 
گفت: این تخصیص اعتبارات از امسال شروع می شود تا از هدر رفت بیشتر آب در اثر فرسودگی 

 .خطوط شبکه جلوگیری شود

یت منابع تامین آب استان، هشت پروژه معاون امور عمرانی استاندار بوشهر ابراز داشت: برای تقو
در قالب کف شکنی و تجهیز چاه ها، اجرای خط انتقال آب و بهره برداری از سدهای در دست 
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کیلومتری آب از ایستگاه پمپاژ آب شبانکاره تا سه راهی  ۳۳اجرای استان و اجرای خط انتقال 
 .وی استانداری به وزارت نیرو پیشنهاد شدمیلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، از س ۳۶آبطویل، که حدود 

سیدمحمدحسن باستی اضافه کرد: در خصوص پیشنهادات یاد شده، بنا شد، دفتر فنی وزارت نیرو 
هفته پیگیری الزم برای تامین اعتبار مورد نیاز برای تحقق این پیشنهادات را انجام  2ظرف مدت 

 .دهد

 مترمکعبی هزار .۱تامين اعتبار احداث هفت آبشيرین کن 

هزار مترمکعبی توسط بخش خصوصی با خرید  11وی گفت: احداث هفت واحد آبشیرین کن 
سال  1.۵تضمینی آب تولید شده توسط وزارت نیرو از دیگر مصوبات این نشست بود که ظرف مدت 

 .به مرحله اجرا در خواهد آمد

================== 

 :در نشستی مطرح شد

 کمبود آب دارد/ قطع آب مشترکان پر مصرفليتر در ثانيه  ..۳سمنان 

http://www.mehrnews.com/news/2852559 
 

آمده است : فرماندار شهرستان  49تیر  1٦در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/سمنان
سمنان تامین آب شرب و تالش برای پیشگیری از قعطی آب در تابستان امسال را مهمترین 

 .لیتر در ثانیه کمبود آب دارد 2۶1مشکل این شهرستان ذکر کرد و گفت: سمنان 
یت منابع به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانائی صبح دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضع

آبی شهر سمنان با حضور رئیس آب و فاضالب شهری در محل فرمانداری این شهرستان با اشاره 
لیتر در ثانیه کمبود آب  2۶1به گرمای شدید هوا و افزایش مصرف آب خانوارها افزود: با توجه به 
 شهر سمنان مشارکت عمومی در مصرف بهینه آب ضروری است.

رین مشکل شهرستان سمنان تامین آب شرب شهروندان و تالش برای وی با اشاره به اینکه مهمت
آب رسانی در   کیلومتر شبکه توزیع ۶11پیشگیری از قعطی آب در تابستان امسال است گفت: 

درصد از آن به دلیل فرسودگی نیاز به بهسازی و تعمیر  2۴مرکز استان موجود است که بیش از 
 شبکه دارد.

همچنین خاطرنشان کرد: توسعه شهری و افزایش تراکم ساخت در فرماندار شهرستان سمنان 
شهرکهای مسکونی تک واحدی ویالیی و تبدیل آن به مناطق آپارتمانی از طرف دیگر توسعه شبکه 

 توزیع آب را ضروری کرده است.

حلقه چاه تامین کننده آب  2۴دو چاه از  فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به خشک شدن آب 
و افت آب چشمه روزیه و گل رودبار و تاکید بر کنترل و مصرف منابع موجود خواستار پیگیری  سمنان

بیشتر مدیریت آب و فاضالب شهری در مواجه با کم آبی شهر سمنان و ارائه خدمات بهتر به 
 شهروندان و پیشگیری از قطعی احتمالی آب در شهر سمنان شد.

ر این جلسه با اشاره به انجام تعدیل فشار شبکه در مدیر آب و فاضالب شهرستان سمنان نیز د
توزیع گفت: با توجه به قعطی آب در اول تیرماه به دلیل نقص فنی که مشکالتی را برای شهروندان 

خط انتقال آب چشمه روزیه نیاز به اعتبار ویژه برای بهسازی و نگهداری خط در  در پی داشت پروژه 
 نقص فنی منجر به قطعی آب در شبکه توزیع دارد. ت راستای پیشگیری از تکرار اتفاقا

محمد حسین کاشی با تاکید برضرورت اجرای پروژه یکسان سازی آب شرب سمنان گفت: این 
موضوع ضمن ایجاد رضایت شهروندان در مدیریت توزیع آب موجود نیز بسیار مثمر ثمر خواهد بود که 

 د.میلیارد ریال اعتبار نیاز دار 2۵به  تکمیل آن 

هزار خانواری شهر سمنان افزود: آب مشترکان پر مصرف با  ۷۷وی همچنین با اشاره به انشعاب 
 توجه به کم آبی موجود قطع خواهد شد.

http://www.mehrnews.com/news/2852559
http://www.mehrnews.com/news/2852559


مدیر آب و فاضالب شهرستان سمنان با اشاره به قطع آب ادارات پر مصرف مرکز استان گفت: این 
لی و استفاده از آب خام برای استفاده از ادارات با تاکید فرمانداری ملزم به بهسازی شبکه داخ

 فضای سبز هستند.

فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب و مصرف بهینه، بهسازی شبکه توزیع آب، مدیریت کنترل 
فشار آب بر اساس کمبود آب موجود، پیگیری تامین اعتبار و اجرای طرح یکسان سازی شهر 

در آبیاری فضای سبز، تاکید بر بهسازی شبکه  سمنان، الزام ادارت در خصوص استفاده از آب خام
داخلی ادارات پر مصرف و رفع نواقص خط انتقال آب چشمه روزیه از جمله مصوبات این نشست 

 برای پیگیری مسئوالن بود.

===================== 

 نوسانات و آب تهران/هجوم آب ششم خانه تصفيه ساختمان درصدی .۵ پيشرفت
 طرح اجرای های ؛چالش ارز

 
مجری طرح انتقال آمده است :  49تیر  1٦ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

آب از سد تنظیمی امیرکبیر به تهران گفت: بخش ساختمانی تصفیه خانه ششم آب تهران در 
 .درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ۸1حال حاضر بیش از 

"سیامک نیلچیان" با   به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران،
جود مشکالت مالی در طرح ساخت تصفیه خانه ششم آب تهران اعالم این خبر اظهار کرد: با و

، با تالش و پیگیری های مستمر شرکت آب منطقه ای تهران به عنوان 22واقع در منطقه 
درصد  2٦درصد و بخش تجهیزات نیز حدود  ۸1کارفرما بخش ساختمانی تصفیه خانه بیش از 

 پیشرفت فیزیکی داشته است.

آغاز شد  1۳۸۸شد: طراحی جزئیات تصفیه خانه ششم از اواسط سال نیلچیان در ادامه یادآور 
 آغاز گردید. 1۳41اما با توجه به تغییرات عمده در طرح اولیه، عملیات اجرایی از ابتدای سال 

وی ادامه داد: تصفیه خانه ششم آب تهران زیرمجموعه طرح بزرگ آبرسانی به تهران از سد 
کیلومتر تونل انتقال آب و فاز نخست   24.٦ه های آن شامل امیرکبیر است که برای اجرای پروژ

 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. ۷٦1تصفیه خانه تاکنون افزون بر دو هزار 

وی با بیان اینکه جهت پایان یافتن این پروژه نیاز به حدود یک هزار و دویست میلیارد ریال اعتبار 
الزم برای اجرای طرح، شرکت آب منطقه ای تهران، است، تصریح کرد: برای تامین اعتبارات 

عالوه بر منابع بودجه عمومی، استفاده از اوراق مشارکت، بودجه خشکسالی و سایر منابع 
 اعتباری را در دست پیگیری دارد.

مجری طرح انتقال آب به شهر تهران از سد تنظیمی امیرکبیر با اشاره به اینکه این تصفیه خانه 
ه خانه آب آشامیدنی کشور است، گفت: تصفیه خانه ششم آب تهران به دلیل بزرگترین تصفی

قرار گرفتن در تراز ارتفاعی مناسب موجب صرفه جویی بسیار زیادی در مصرف انرژی می 
کیلومتر و  24.٦گردد. ضمناً با راه اندازی سامانه انتقال آب سد امیرکبیرشامل تونلی به طول 

مین طرح ساخته شده است، امکان انتقال کامل حق آبه تصفیه خانه ششم که در ذیل ه
 تهران از سدهای امیرکبیر و طالقان فراهم می گردد.

به گفته نیلچیان، عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز به طرح، برخورد با زون های گسله و هجوم آب 
که این  در زمان اجرای تونل انتقال و نوسانات قیمت ارز در سال های گذشته از مواردی است

 طرح را در زمان های مختلف دچار مشکل کرده بود.

وی در پایان اظهار کرد: در صورت تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، امکان بهره برداری فاز 
 نخست تصفیه خانه تا اواخر سال جاری وجود خواهد داشت.

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/288749-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/288749-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD


===================== 

 :دبيرکل خانه کارگر
 دارد نياز تشکيالتی اتحاد به کارگران صنفی مطالبات

 
آمده است : همزمان با  49تیر  1١ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ن جامعه های اعضای اتحادیه پیشکسوتا نوزدهمین شب از ماه رمضان مراسم افطاری خانواده
 .کارگری در تشکیالت خانه کارگر تهران برگزار شد

 
دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس « علیرضا محجوب»به گزارش ایلنا 

شورای اسالمی در این مراسم گفت: کارگران شاغل و بازنشسته و خانواده های مطالبات و 
 کیالتی تحقق آنها ممکن نیست.هایی دارند که بدون انجام کارهای صنفی تش خواسته

وی افزود: در حال حاضر اجرای همسان سازی مستمری بیمه شدگان بازنشسته، از کارافتاده 
و بازمانده سازمان تامین اجتماعی شاید مهمترین خواسته صنفی باشد که از سالهای پایانی 

 محقق نشده است. ۸1دهه 

مین اجتماعی سخن گفت و افزود: بصورت محجوب در عین حال از ضرروت صیانت از سازمان تا
مشخص هنوز می شنویم که مسئوالن وزارت بهداشت تالش می کنند تا به معاونت درمانی 

 اندازی کنند.  سازمان تامین اجتماعی دست

های ویژه  دبیرکل خانه کارگر به همین از هم اکنون برای برگزاری هفته تامین اجتماعی برنامه
با همراهی جامعه کارگری بتوانیم امسال ضمن صیانت از ارکان سازمان  داریم و امیدواریم که

 های صنفی خود را نیز مطرح کنیم. تامین اجتماعی خواسته

های قدر  رئیس فراکسیون کارگری در عین حال با یادآوری اینکه ماه رمضان و به ویژه شب
پذیر توجه ویژه داشت،  ایامی است که باید در آن به توصیه حضرت علی )ع( به افراد آسیب

افزود: متاسفانه در روزگاری هستیم که به دلیل مشکالت اقتصادی جامعه کارگری یکی از 
شود و امیدواریم که بتوانیم از طریق وحدت صنفی از  پذیرترین اقشار محسوب می  آسیب

 شرایط نامطلوب کنونی گذر کنیم.

================== 

 :وگو با ایلنا تزیست در گف شناس محيط یک جامعه
 ندارند کافی آب مهاجرپذیر شهرهای است/ آب بحران از متاثر کشور های مهاجرت

 
شناس  آمده است : یک جامعه 49تیر  1١ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

کشور ما تحت تاثیر مخاطرات زیست  زیست با بیان اینکه در حال حاضر مهاجرت در محیط
آبی است، گفت: در حال حاضر حتی شهرهای مهاجرپذیر هم با مشکالت  محیطی به ویژه کم

 .اند محیطی مواجه زیست
 

های ناشی از مشکالت  وگو با خبرنگار ایلنا در مورد مهاجرت مهدی قربانی در گفت
ها و  حال حاضر تحت تاثیر پدیده محیطی گفت: پدیده مهاجرت به ویژه در کشور ما در زیست

ساز یا طبیعی باشند. در بین  توانند؛ انسان ها می بالیای طبیعی است که این پدیده
آبی و به دنبال آن  هایی که اکنون جوامع ما را تحت تاثیر قرار داده است، بحران کم پدیده

ی شرقی و غربی های دیگر به ویژه مناطق مرز تر است، اما در بخش خشکسالی از همه مهم
های طبیعی همانند ریزگردها هستیم که موجب مهاجرت مردم از جوامع  شاهد سایر پدیده

 .شود محلی می

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/288898-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/288635-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


خودش را از دست « تاب آوری»محیطی جامعه  های زیست وی ادامه داد: با وقوع این بحران
ین رفتن تواند؛ با این خطرها )ریزگردها، خشکسالی از ب اش نمی دهد و سیستم اجتماعی می

  رود.  مقابله کند، بنابراین ساختار و کارکرد اجتماعی جامعه از دست می  درختان بلوط و ...(

در یک جامعه اظهار « آوری تاب»های افزایش  شناس محیط زیست با اشاره به روش این جامعه
اش  سرمایه اصلی ٦آور باشد که در حوزه  تواند؛ در برابر این معضل تاب ای می کرد: جامعه

ها شامل سرمایه اجتماعی )اعتماد، مشارکت، انسجام  توانمند شده باشد، این سرمایه
هاو.. (، سرمایه اقتصادی )به این معنا که فرد درآمدی داشته باشد؛ تا اگر  اجتماعی، تشکل

کشاورزی از بین رفت بتواند، کار دیگری کند(، سرمایه فیزیکی )امکانات آموزشی، بهداشتی 
 شود. ایه انسانی )مهارت و آموزش افراد( و سرمایه طبیعی میو...(، سرم

سرمایه در جوامع مختلف به ویژه روستاها تنها راهی  ٦قربانی توضیح داد: توجه و تقویت این 
  توان از طریق آن از مهاجرت و پیامدهای ناگوار آن جلوگیری کرد، برای نمونه اگر است که می

گذاری کنیم و در این  و صنایع روستایی سرمایه  ایع دستیبتوانیم، در روستاها بر روی صن
آوری جامعه را باال ببریم، در غیر این  تاب  توانیم تا حدی مناطق اشتغال ایجاد کنیم، باز هم می

مهاجرت  محیطی مقاومت کند و دست به  تواند، در برابر مخاطرات زیست جمعیت نمی صورت 
 زند . می

آورد، افزود: این تفکر که  ات رایج که مخاطرات زیادی را به همراه میوی در مورد یکی از اشتباه
گمان کنیم، اگر روستایی دچار کم آبی شد، حتما در باالدست آن شهری با منابع آب کافی 

توانند، به آنجا مهاجرت کنند، کامال تفکر اشتباهی است. همین  وجود دارد و مردم می
 اند، خود نیز مشکل کمبود آب دارند. ران شدهشهرهایی که امروز کانون پذیرش مهاج

قربانی افزود: در گذشته بیشتر شاهد مهاجرت از روستا به شهر بودیم، اما امروز در مناطق 
کنند و به مرکز استان  شهرنشین دور دست و محروم شاهدیم که مردم شهرها را ترک می

نیستند، برای نمونه در استان گذاری  روند. در شهرهای کوچک مردم دیگر حاضر به سرمایه می
ست که اکنون خود  خراسان رضوی همه تمایل دارند به مشهد مهاجرت کنند، این در حالی

شود و یا اصفهان نیز دقیقا همین وضعیت  بندی می مشهد آب کافی ندارد و آب در آنجا جیره
 مشابه را دارد.

ها و نه تنها در مراکز پخش  طح استاناین استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه امکانات باید در س 
ها  شوند، ادامه داد: تنها راه چاره ما این است که روستاها را توانمند کنیم، زیرا مراکز استان

نیز اکنون مشکالت بسیاری دارند، بنابراین این مشکالت باید اول در مقیاس کوچک حل شود 
نشینی خود عامل هزاران  یهنشینی و اسکان غیرقانونی نباشیم، حاش شاهد حاشیه  تا

های جوامع روستایی و تقویت این  آسیب اجتماعی است، بنابراین تنها راه ما توجه به سرمایه
 ها برای جلوگیری از مهاجرت جوامع است. سرمایه

گفتنی است؛ پیش از این عیسی کالنتری مشاور معاون اول رئیس جمهور اعالم کرده بود که 
نابع کشش تأمین نیازهای جمعیت فعلی ایران را ندارد و در آینده مطابق برآوردهای علمی، م

میلیون  ٦1درصد جمعیت ایران )  ۷1چندان دور اگر کاهش استحصال آب صورت نگیرد، حدود  نه
 نفر( باید از کشور مهاجرت کنند.

====================== 

 عضو کميسيون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
 جویی آب در مصارف خانگی کمتر از یک درصد! تاثير صرفه
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آمده است : عضو کمیسیون کشاورزی اتاق  49تیر 1١به نوشته روزنامه کاروکارگر درتاریخ 
جویی آب در مصارف خانگی و صنعتی در مجموع منابع آبی  انی تهران گفت: تاثیر صرفهبازرگ

درصد مصرف آب به بخش کشاورزی اختصاص دارد؛  42کشور کمتر از یک درصد است، چرا که 
 جویی در این بخش صورت گیرد. های صرفه لذا باید عمده برنامه

ره چگونگی مدیریت منابع آبی در فصل گرما وگو با خبرنگار ایسنا، دربا احمد صادقیان در گفت
درصد  42اظهار کرد: منابع آبی به ویژه در بخش کشاورزی به مدیریت نیاز دارد. در حال حاضر 

مصرف آب کشور مربوط به حوزه کشاورزی است و مصارف خانگی حدود پنج درصد مصرف آب 
ق کنیم اتفاق مثبتی است اما جویی آب تشوی گیرد. البته اینکه مردم را به صرفه را دربر می
جویی در مصارف خانگی و همچنین بخش صنعتی در مجموع منابع آبی کشور شاید  تاثیر صرفه

 کمتر از یک درصد باشد.
درصد  11جویی جای بسیار بیشتری دارد. اگر  وی افزود: در حالی که در بخش کشاورزی صرفه

جویی  در مصرف کل آب کشور صرفه در مصرف آب در این بخش صرفه جویی شود، رقم باالیی
 خواهد شد.

صادقیان با بیان اینکه بخشی از هدر رفتن آب در بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر است، گفت: 
پذیر است. بخشی از صرفه جویی در حوزه آب به  بهبود شرایط و مدیریت آب قطعا امکان

ولت مربوط است؛ یکی از گذاری د اقدامات فرهنگی نیاز دارد و بخشی دیگر نیز به سرمایه
های مدرن  گذاری خود نحوه آبیاری را بر اساس شیوه ها این است که دولت با سرمایه راهکار

ای شناسایی و اطمینانی ایجاد کند که درآمد  موجود مانند سیستم بارانی،جذبی، قطره
 کشاورز کاهش پیدا نکند.

اد: به عنوان نمونه برای بار آمدن یک این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه د
لیتر آبی که برای یک هندوانه  2٦1شود، یعنی  لیترآب مصرف می 2٦1هندوانه یک کیلوگرمی 

تومان  1111هزار تومان هزینه است. در حالی که هندوانه را کمتر از  2٦1رود معادل  بکار می
 کنیم و این اقدام خود به نوعی صادرات آب است. صادر می

شود که  عنوان کرد: همچنان در مناطق گرم و خشک، خیار، هندوانه و گندم کاشته می وی
که در این مناطق باید برای آب ارزش  نتیجه آن هدر رفتن و مصرف باالی آب است. درحالی

 تری در مناطق گرم مدیریت کرد. بیشتری قائل شد و آب را به نحو مطلوب

=============== 

 :سرپرست استانداری قم

 ریزی باشد توجه به بحران آب باید عالمانه و همراه با برنامه
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آمده است : سرپرست استانداری قم  49تیر  1١در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/قم
د با نگاه کارشناسانه و توجه به علم روز و همراه با برنامه ریزی در گفت: توجه به بحران آب بای

 .ها باشد همه زمینه
شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب  به گزارش خبرنگار مهر، فریدن همتی قبل از ظهر سه

که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد طی سخنانی با تأکید بر توجه به اهمیت آب ابراز 
ت: شرایط اقلیمی نیز از مواردی است که بر مسئله کم آبی تأثیرگذار بوده و در استان قم نیز داش

 .شرایط متفاوتی را با سایر نقاط کشور ایجاد کرده است

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در مسئله آب باید کلیه جوانب مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید در این 
کشاورزی نیز مورد توجه باشد تا همه این موارد با مدیریت بحران آب زمینه بحث صنعت، معدن و 

بتوانند در کنار یکدیگر رشد پیدا کنند و موجب ضربه زدن به هر یک از این موارد نشود و مدیریت به 
 .ای باشد که کشاورزی از بین نرود گونه

رت از روستا نیز جزو سرپرست استانداری قم تأکید کرد: توجه به کشاورزی و جلوگیری از مهاج
ای باشد که چنین پیامدهایی را به  دغدغه مسئوالن است و قطعا مدیریت بحران آب باید به گونه

 .دنبال نداشته باشد
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وی ادامه داد: در مسئله آب باید با عقالنیت برخورد کرد و در این زمینه تکیه بر کارهای کارشناسی 
 .قرار گیردو استفاده از دانش و تکنولوژی باید محور 

ها و مخاطراتی که متوجه این مقوله است اشاره و عنوان کرد: قطعا توجه  همتی به مسئله دشت
ها بتوانند  ای است تا باالدست و پائین دست این دشت ها نیازمند نگاه منطقه به مسئله دشت

 .همسو با یکدیگر فعالیت کرده و عملکرد باالدست موجب ضرر به پائین دست نشود

======================= 

 / لرستان ۹ -مدیریت بحران آب در استانهای کشور

 آورند ها آتش باال می دشتها/ ها خشکسالی برای دیار چشمه حکایت سال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال  1۳رهاورد  -آمده است : خرم آباد  4۴تیر 1۶اری دولتی مهر در تاریخ به گزارش خبرگز
گیر اشترانکوه و سفید کوه  های برف آبی در دامنه ها حکایت بی خشکسالی برای دیار چشمه

 .آورند است، جایی که دشت ها از فرط بی آبی دست به خودسوزی زده و آتش باال می
ده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران پرون» این گزارش از سلسله گزارشهای

مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور
توليدی دفاتر سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است. 

ر پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی د»با عنوان  نخستين پرونده ویژه استان ها
 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور

لرستان به سریالی تکراری تبدیل بحران آب به ویژه در روستاهای استان  به گزارش خبرنگار مهر،
شده است، سریالی که هر بار در روایتی مشابه در یکی از شهرستانهای استان اکران می شود تا 
هر ساله کم و بیش مردم و مسئوالن با این معضل درگیر باشند و تدابیر اندیشیده شده تنها نقش 

 ُمسکن را بازی کنند.

درصد آبهای جاری کشور سهمی کمتر از  11غم دارا بودن استان لرستان به ر این در حالیست که
 11یک درصد در مهار آبها داشته است و سدهای در دست احداث در این استان با عمر قریب به 

 سال همچنان اندر خم یک کوچه هستند.

علیرضا کاکاوند مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان  این وضعیت به گونه ای است که
 ۳۷۷که طی امسال  شاره به بحرانی شدن مشکل آب در تابستان پیش بینی کرده استبا ا

 روستای لرستان با مشکل کم آبی مواجه شوند.

وضعیت کم آبی در استان تنها مربوط به یک شهرستان نیست بلکه عموما همه شهرستانهای 
 تانکر آبرسانی شود.استان درگیر این معضل هستند تا در هر شهرستانی تعداد از روستاها با 
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 حکایتی از دامنه های سفيدکوه تا اشترانکوه

در این میان با آغاز فصل تابستان و تشدید مشکل آب روستاهای لرستان هر روز خبر کم آبی 
روستائیان از یکی از شهرستانهای استان مخابره می شود، مشکلی که کوهدشت و پلدختر در 

 .در شمال معتدل لرستان نداردجنوب گرمسیر استان و بروجرد و ازنا 

 

اوضاع در مرکز استان هم روایت مشابهی است به طوریکه مطابق آخرین آمار طی تابستان گذشته 
 .هزار خانوار روستایی خرم آبادی با مشکل کم آبی مواجه بوده اند 1۷بیش از 

مچنان آبرسانی با پیش بینی شده که این وضعیت امسال نیز در بسیاری از روستاها تکرار شود تا ه
 .تانکر به برخی از روستاهای خرم آباد در دستور کار باشد

وضعیت در خرم آباد به گونه ای است که مطابق آماری که پیش از این بخشدار مرکزی خرم آباد ارائه 
روستا مشکل تامین آب شرب ندارند و بقیه هر کدام به  ۸1روستای این بخش کمتر از  2۶1کرده از 

 .این مشکل درگیر هستندنوعی با 

اوضاع در نیمه شمالی لرستان هم وضعیت مشابهی را هشدار می دهد، در دامنه های برفگیر 
روستاهایی وجود دارد که با تانکر آبرسانی می شود که مطابق آمار فرماندار  -آلپ ایران  -اشترانکوه 

 .روستا می رسد ۴1ازنا تعداد این روستاها به 

 ز و شب دیار کشکانبی آبی؛ مشق هر رو

وضعیت کم آبی در جنوب لرستان وخیم تر است، کوهدشت و پلدختر و رومشکان این روزها مشق 
 .هر شب و روزشان بی آبی است

بخش معموالن از توابع شهرستان پلدختر در گفتگو با « تیار شاکرم تودار»یکی از اهالی روستای 
امیدنی خواستار رسیدگی هر چه سریع تر مسئوالن خبرنگار مهر با اعالم نارضایتی از نبود آب آش

 مربوطه به این موضوع می شود.

زهرا شاکرمی می افزاید: نبود آب آشامیدنی باعث شده که بیشتر اهالی برای تهیه آب با چرخ 
دستی به چشمه اطراف روستا رفته و پس از گذشت چند ساعت و رسیدن نوبت ظروف خود را از 

ستا شوند که برای طی این فرآیند متحمل صرف وقت و انرژی زیادی شده و آب پر کرده و راهی رو
 استمرار این روند بسیار مشکل زا است.

یکی دیگر از اهالی روستا به خبرنگار مهر می گوید: نبود آب آشامیدنی در روستا و در فصل گرما 
سازی آب چشمه را سخت و طاقت فرسا است زیرا مردم توان خرید تانکر آب و بشکه برای ذخیره 

ندارند که این امر موجب شده با بحران های زیادی در امورات روزانه مواجه شویم و این امر نارضایتی 
 اهالی روستا را به دنبال دارد.



 

یکی از اهالی روستای کورشوراب علیشاه پلدختر گفت: مردم روستا با مشکل نبود آب آشامیدنی 
این وضعیت زندگی ساکنان روستاهای منطقه را به شدت دست به گریبان هستند تا جایی که 

 تحت تاثیر قرار داده و نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

جعفر کوشکی افزود: تو را به خدا بنویسید که مردم روستا در فصل گرما سخت در مضیقه قرار دارند 
 رود. و نبود آب آشامیدنی در این روستا از اصلی ترین مشکل اهالی به شمار می

وی از مشکل بهداشتی آب آشامیدنی روستا هم می گوید و مدعی است که به خاطر استفاده از 
 آب چشمه برای استحمام دچار بیماریهای پوستی شده اند.

 دست رودخانه ها خالی شد

این وضعیت بحران آب در پلدختر به عنوان دیار رودخانه پرخروش کشکان در حالیست که ساالنه 
درصد از این میزان آب از حوزه کارون  ۶۳رد متر مکعب آب از لرستان خارج می شود که چندین میلیا

بزرگ و به طور عمده رودخانه دز و مابقی از حوزه کرخه خارج می شود و در پشت سدهای دز، 
 کرخه و کارون در استان خوزستان جمع می شود.

درصد از سیمره  ۶۶در حوزه کرخه این در حالیست که از میزان آب خارج شده از استان لرستان 
 درصد باقی مانده از حوزه کشکان شهرستان پلدختر خارج می شود. ۳۳تخلیه و 

وضعیت بحران منابع آب شهرستان پلدختر آنجا ملموس تر می شود که به آمارها رجوع کنیم، 
دین آمارهایی که نشان می دهد میزان رواناب خروجی پنج رودخانه دائمی شهرستان در فرور

 .درصد کاهش داشته است 41تا  ۶1ساله بین  ۵۸امسال نسبت به آمار دراز مدت 

 4۴فروردین ماه  2۵همچنین مطابق اعالم مسئوالن مجموع بارش ایستگاه هواشناسی پلدختر تا 
میلی  ۳4۳ میلی متر بوده که نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 2۵۷ در سال آبی جاری 

 ۳11کاهش یافته است. همچنین بارش ها نسبت به میانگین دراز مدت که  درصد ۳۵متر بوده 
 درصد کاهش نشان می دهد. 1۷میلی متر بوده 

 بحران آب در دیار چشمه ها

برای ادامه بررسی پرونده کم آبی در لرستان به شمال استان دوباره سر می زنیم، جایی که به 
 جرد نیز اوضاع بی آبی همان است که بود.دیار چشمه های پرآب شهرت دارد، اینجا در برو



 

بحران آب به ویژه در روستاهای شمال بروجرد به ماجرایی تکراری تبدیل شده است که هر ساله 
کم و بیش مردم و مسئوالن این شهرستان با آن درگیر هستند تا تدابیر اندیشیده شده تنها نقش 

 ُمسکن را بازی کنند.

منجر به انتشار گزارشهایی بحرانی از وضعیت منابع آب بروجرد  طی این سالها پدیده خشکسالی
شده است تا بلکه با شفاف سازی و نشان دادن حساسیت موضوع برای دست اندرکاران امر که 

روستای خشک بتوان با برنامه ریزی درست بلندمدت برای مدیریت این  ۶۳اینجا بروجرد است با 
 ه ای اندیشید.بحران و حل مشکل آب این شهرستان چار

از سوی دیگر ساخت و تکمیل سدهای آبسرده، گلرود و سد شهید محمد بروجردی که سرچشمه 
تامین آب شهرستان بروجرد هستند می توانند بخشی از مشکل کم آبی این شهرستان را رفع 

 کنند ولی این پروژه ها نیز همچنان به دلیل کمبود اعتبار نیمه کاره رها شده اند.

ت آب و فاضالب روستایی بروجرد در گفتگویی با مهر به وجود مشکالت مختلف در این مدیر شرک
بخش اشاره کرده و در رابطه با رفع مشکل آب شرب روستاهای بخش اشترینان می گوید: سال 

میلیون تومان از دیگر محل های اعتباری برای رفع  ۵11گذشته از سوی استانداری مقرر شد مبلغ 
 تاهای بروجرد اختصاص یابد که این موضوع تا کنون محقق نشده است.مشکل آب شرب روس

درصد پیشرفت  4۸عبدی می افزاید: در حال حاضر پروژه مجتمع آبرسانی به روستاهای بروجرد با 
 انجام شده است که با تکمیل آن هفت روستای بروجرد از آب شرب بهره مند می شوند.

میلیون تومان بوده است که  ۷11میلیارد و  ۶این بخش  وی ادامه می دهد: بودجه سال گذشته در
 میلیون تومان آن اختصاص پیدا کرده است. ۷11میلیارد و  ۳تا کنون 

میلیون تومان اعتبارات ملی داشته ایم که تنها  ۶11عبدی تاکید می کند: همچنین یک میلیارد و 
 میلیون تومان آن را دریافت کرده ایم. ۵11

 سوزی زدنددشت ها دست به خود

دوباره به جنوب لرستان می رویم، اینجا وضعیت کم آبی به گونه ای است که زمین با خالی شدن 
سفره هایش دست به خودسوزی زده است، فرونشست دشت های کوهدشت این روزها در 

 !کشور رکود زده تا شاهد نفت دادن چاههای آب باشیم



 

ی سالهای اخیر نمود خود را در خودسوزی افت شدید منابع آبی در شهرستان کوهدشت که ط
دشت های این بخش و فرونشست زمین نیز نشان داده نگرانی ها برای تامین آب فصل تابستان را 

 .دوچندان کرده است

این در حالیست که مشکل آب شرب و کشاورزی در کوهدشت به عنوان سومین شهرستان 
شهر کوهدشت و چغابل نیز بی آبی را انتظار پرجمعیت لرستان تنها به روستاها محدود نشده تا 

 .بکشند

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان لرستان در گفتگو با مهر با بیان اینکه در مناطق 
غربی استان لرستان چالش خشکسالی بسیار بدتر است ادامه می دهد: به عنوان مثال شهر 

 دی مواجه است.چغابل در شهرستان کوهدشت با کمبود آب و خشکسالی ج

کرموند با بیان اینکه نباید گفت که این شهر با مشکل کمبود آب بلکه باید گفت که با مشکل بی 
آبی مواجه است عنوان می کند: همچنین وضعیت بی آبی در مرکز شهرستان کوهدشت در 

 شرایط اضطراری قرار دارد.

 مسئوالن: اصال آبی وجود ندارد

حاضر آب مورد نیاز مرکز کوهدشت را به سختی تامین و توزیع می کنیم وی با بیان اینکه ما در حال 
تصریح می کند: هم اکنون مرکز شهرستان کوهدشت در میان مناطق غربی استان دارای بیشترین 

 جمعیت بوده که با مشکل حاد کم آبی روبرو شده است.

ر می شود چرا که وی با بیان اینکه موضوع کم آبی در فصل تابستان در شهر کوهدشت بیشت
مصرف در این فصل نیز افزایش می یابد گفت: کمبود آب در فصل تابستان در کوهدشت دو برابر 

 گذشته می شود.

کم آبی در کوهدشت که مرز بحران را عبور کرده مسئوالن ارشد لرستان را نیز به صراف انداخته 
ابراز نگرانی از وضعیت موجود  است. هوشنگ بازوند استاندار لرستان در آخرین اظهارات خود با

گفته: رومشکان و کوهدشت درمحاصره دو رودخانه کشکان و سیمره است اما از بی آبی رنج می 
 .برد و دراین رابطه وضعیت به مرز هشدار رسیده است



 

استاندار لرستان یادآور می شود: امسال در کوهدشت و رومشکان نسبت به سال های گذشته 
 .بارندگی روبرو بوده ایم که این خشکسالی حاال دارد خودش را نشان می دهددرصد با کاهش  ۴۵

الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسالمی نیز با بیان این که بسیاری از 
روستاهای کوهدشت با کمبود شدید آب مواجه هستند، گفت: سفره های زیرزمینی آب به اندازه 

فته که در روستاهای آزادبخت مواد نفتی باالآمده و از دهانه چاه ها بیرون ای در کوهدشت پایین ر
 می زنند.

 سال خشکسالی ۱۲حکایت 

 1۳برآینده آنچه این روزها بر سرزمین پرآب لرستان می گذرد حکایت غم انگیزی است که بیش از 
رد مترمکعبی میلیا 1۳سال خشکسالی به این استان تحمیل کرده، استانی که زمانی به خروجی 

 .آب خود می بالید و حاال چیزی برای نوشیدن ندارد

رضا آریایی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در گفتگو با مهر با اشاره به وقوع خشکسالی در 
این استان اظهار داشت: متاسفانه طی چند سال اخیر میزان بارشها در سطح استان بسیار 

تا  ۳1نکه این امر طی امسال شدید تر بوده به طوریکه در فاصله کاهش یافته است. وی با بیان ای
روز یک بار بارندگی داشته ایم و آن هم به صورت جزئی، خفیف و پراکنده بود است عنوان کرد:  ۴1

 روز یک بار به طور متوسط بارندگی داشته ایم. 11این در حالیست که ما سال گذشته هر 

تان با بیان اینکه امسال بارش برف به نحو مطلوبی نداشته ایم مدیر کل مدیریت بحران استان لرس
افزود: در این راستا از مدیران عامل شرکتهای آب منطقه ای، آب و فاضالب شهری و همچنین 

روستایی استان خواسته شده که برنامه های خود را برای جلوگیری از بی آبی در سطح شهرها و 
 ائه دهند.ار 4۴روستاهای برای تاببستان سال 

 



آریایی با تاکید بر اینکه مشکل کم آبی در شهرها و روستاها مختص به استان لرستان نیست بلکه 
این امر در کل کشور مشاهده می شود ادامه داد: با این وجود ما باید با اقدامات الزم مشکالت 

 موجود در این زمینه را به حداقل برسانیم.

لی و بحران استان از سوی مدیران دستگاههای اجرای مرتبط وی بر ضرورت جذب اعتبارات خشکسا
میلیارد تومان از سوی  1۳۵با حوزه آب استان در وزارتخانه ها تاکید کرد و گفت: در این راستا 

دستگاه های اجرایی مرتبط پیش بینی شده که باید از سوی آنها زمینه جذب این میزان اعتبار 
 فراهم شود.

استان لرستان با بیان اینکه متاسفانه با کاهش بارندگی ها میزان تولیدات  مدیر کل مدیریت بحران
حلقه چاه آب غیر  ۷11کشاورزی لرستان کاهش فراوانی داشته است افزود: همچنین وجود هزار و 

مجاز و برداشت های بی رویه از آنها موجب ایجاد مشکالت فراوانی در حوزه تامین آب استان شده 
 ه ای باید اقدامات الزم برای پلمپ این چاهها را در دستور کار خود قرار دهد.که شرکت آب منطق

درصد کل چاههای آب استان به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند گفت: این  2۳آریایی با بیان اینکه 
 امر موجب لطمات بسیار زیاد به سفره های زیرزمینی آب استان شده است.

رباران کشور این روزها برای تامین آب خود دست به دامن استان اینکه سومین منطقه پ به هر روی
همسایه شده حامل پیام تلخی است به طوریکه نحوه مدیریت منابع آب در این استان با چالش 

 جدی مواجه است تا هر روز بر عمق بحران در این بخش افزوده شود.

داده اند که برای تامین آب برخی  این در حالیست که در آستانه فصل تابستان مسئوالن امر هشدار
 شهرها و روستاهای استان با چالش جدی مواجه هستند.

علیرضا کاکاوند مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان پیش از این در اولین جلسه 
شورای اداری استان لرستان گفته بود که به دلیل خشکسالی های سالهای اخیر سطح آبهای 

متر کاهش یافته است و تنها در دو شهرستان کوهدشت و رومشکان  14بیش از  زیرزمینی لرستان
 حلقه چاه آب خشک و از مدار خارج شده است. ۶4بیش از 

مجموع اظهارات مسئوالن نشان دهنده وخامت اوضاع در این بخش است تا همچنان مردم چشم 
رنامه ریزی بلندمدت و تدوین به چاره اندیشی مسئوالن با لحاظ شاخص های مدیریت منابع آب و ب

 سند جامع در این زمینه داشته باشند.
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 :برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور معاون نظارت بر بهره
 مصرف اوج های ساعت در جویی صرفه لزوم نيست/ جبران قابل پول با آبی بی

 
آمده است : معاون نظارت بر  49تیر  1۷ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ضالب کشور گفت: مناطقی در کشور هست که هیچ برداری شرکت مهندسی آب و فا بهره
 .آبی با پول قابل جبران نیست منبع آبی در آن وجود ندارد و بی
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به گزارش ایلنا، "حمیدرضا تشیعی" با بیان این مطلب اظهار داشت: باید توجه کنیم آب قابل 
توان از چالش کم آبی به  تولید نیست و در صورت همکاری مردم و مدیریت در مصرف می

 .سالمت گذر کرد

درصد و نسبت به  1٦تیرماه سال جاری نسبت به سال گذشته  11وی با بیان اینکه تا 
ایم و این وضعیت کاهش بارندگی در بیشتر  درصد کاهش بارندگی داشته 21ت درازمد
شود، گفت: به عنوان نمونه، در استان هرمزگان نسبت به  های کشور مشاهده می استان

ایم و این کاهش  درصد کاهش بارش داشته ١9و نسبت به درازمدت  ١4سال گذشته 
 .ظرفیت سدهای کشور خالی باشددرصد  94ها باعث شده که در حال حاضر  بارندگی

درصد و  1۳وی ادامه داد: این در حالی است که ورودی سدها نیز نسبت به سال گذشته 
 درصد کاهش داشته است. ١حجم مخازن 

برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به اینکه رتبه روان  معاون نظارت بر بهره
آخر است، افزود: این بدترین وضعیت است و  سال گذشته در رتبه 9١های سطحی در  آب

 درصدی سطح پوشش برفی نسبت به سال گذشته است. ١١علت اصلی آن نیز کاهش 

درصد کاهش داشته ادامه  ۷1وی با بیان اینکه حجم آب معادل برف نسبت به سال گذشته 
یش درجه افزا 1.٦داد: این در حالی است که متوسط دما نسبت به سال گذشته بیش از 

داشته و به همین نسبت نیز سطح تبخیر باال رفته و از سوی دیگر مصرف کولرهای آبی نیز 
 بیشتر شده است.

برند و  شهر کشور در شرایط تنش آبی بسر می ٦9۷تشیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
های توزیع شده است، بیان داشت: در  افزایش دما باعث مصرف بیش از حد آب در شبکه

 ات پیک مصرف برخی شهرها با کاهش فشار آب مواجه هستند.ساع

وی با اشاره به اینکه سه شهر کرمان، بوشهر و بندرعباس از نظر تامین آب در وضعیت قرمز 
برند، افزود: وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تمام تالش خود را  سر می به
از حد هوا و مصرف مضاعف مردم درماه مبارک رمضان اند تا با توجه به گرمای بیش  کار گرفته به

ریزی شده در شهرها نداشته باشیم؛ مگر در اثر مصرف بیش از حد یا افت تولید  قطعی برنامه
 بینی نخواهند بود. و یا حوادث که قابل پیش

که بیشترین مصرف آب  21تا 1١وی از مردم خواست در ساعات پیک مصرف بین ساعات 
دیریت در مصرف آب بکوشند میزان مصرف خود را تقلیل دهند تا خود و سایر کشور است، با م

 آبی نشوند. شهروندان دچار مشکل کم

================= 

 :معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای همدان در گفتگو با مهر

 ميليارد تومان اعتبار..۲آبرسانی از سد تالوار به همدان همچنان معطل 

http://www.mehrnews.com/news/2853725 
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معاون طرح و توسعه آمده است :  49تیر  1۷در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/همدان 
درصد پیشرفت  ۵2شرکت آب منطقه ای همدان گفت: آبرسانی از سد تالوار در حال حاضر 

 .میلیارد تومان اعتبار نیاز است ۳11برای اتمام طرح به فیزیکی دارد و همچنان 

اسد هللا بداغی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان همدان در حال حاضر با تنش آبی و 
بحران آب مواجه است، اظهار داشت: در راستای برون رفت استان از مشکل کم آبی و تامین آب 

 طقه ای پروژه های آبی مختلف در دست دارد.شرب و کشاورزی استان شرکت آب من

و در سفر مقام معظم رهبری به استان همدان  1۳۸۳گفت: برای رفع مشکالت آب در سال  وی 
ایشان از نزدیک مسائل و مشکالت استان همدان را بررسی و به یکی از این مشکالت که تامین 

طرح مطالعاتی مخزنی در  11تصویب آب در استان همدان بود نگاهی ویژه صورت گرفت به طوریکه 
 .حوزه آب از نتایج سفر ایشان به استان همدان بود

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای همدان عنوان داشت: از جمله این طرح ها که در 
راستای تامین آب شرب مردم شهرستان همدان به تصویب رسید آب رسانی از سد تالوار به 

 ود بزرگترین پروژه صنعت آب غرب کشور است.همدان بود که گفته می ش

آغاز شده است، ابراز  1۳۸۶بداغی با اشاره به اینکه طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان از سال 
درصد پیشرفت  ۵2میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده که در حال حاضر  21۵داشت: تا کنون 

 رد تومان نیاز است.میلیا ۳11فیزیکی دارد و برای اتمام طرح به 

میلیارد تومان بیان کرد و افزود:  ۳2وی میزان اعتبار تعیین شده سال جاری برای این پروژه را 
 مشکل اصلی این پروژه کمبود منابع مالی است.

برداری از این سد آب مورد  معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای همدان عنوان داشت: بهره
 ر نفر از جمعیت استان همدان را تأمین می کند.هزا ۳11نیاز یک میلیون و 

بداغی اباز داشت: انجام این طرح قسمتی از آب شهر همدان، کبودراهنگ، بهار، اللجین، صالح 
 آباد، قهاوند، فامنین، جورقان، مریانج و روستاهای مسیر خط انتقال را تامین می کند.

================ 

 رانجزئيات انتقال آب از دو سد به ته

http://www.mehrnews.com/news/2853105 

یک مقام مسئول در وزارت آمده است :  49تیر  1۷در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
د نیرو از اجرای طرح بزرگ آبرسانی به تهران خبر داد و گفت: برای مصارف شرب، آب از دو س

 .طالقان و کرج به تهران منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک نیلچیان گفت: با وجود مشکالت مالی در طرح ساخت تصفیه 
درصد و بخش تجهیزات نیز حدود  ۸1خانه ششم آب تهران، بخش ساختمانی تصفیه خانه بیش از 

 .درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 2۵

تنظیمی امیرکبیر به تهران اظهارداشت: طراحی جزئیات تصفیه خانه  مجری طرح انتقال آب از سد
آغاز شد، اما با توجه به تغییرات عمده در طرح اولیه، عملیات اجرایی  1۳۸۸ششم از اواسط سال 

 .آغاز شد 1۳41از ابتدای سال 

وی ادامه داد: تصفیه خانه ششم آب تهران زیرمجموعه طرح بزرگ آبرسانی به تهران از سد 
کیلومتر تونل انتقال آب و فاز نخست  24.۵امیرکبیر است که برای اجرای پروژه های آن شامل 

 .میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است ۷۵1تصفیه خانه تاکنون افزون بر دو هزار 

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه جهت پایان یافتن این پروژه نیاز به حدود یکهزار و 
یلیارد ریال اعتبار است تصریح کرد: برای تامین اعتبارات الزم برای اجرای طرح، آب دویست م

منطقه ای تهران عالوه بر منابع بودجه عمومی، استفاده از اوراق مشارکت، بودجه خشکسالی و 
 .سایر منابع اعتباری را در دست پیگیری دارد

http://www.mehrnews.com/news/2853105
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فیه خانه آب آشامیدنی کشور است گفت: نیلچیان با اشاره به اینکه این تصفیه خانه بزرگترین تص
تصفیه خانه ششم آب تهران به دلیل قرار گرفتن در تراز ارتفاعی مناسب موجب صرفه جویی 

بسیار زیادی در مصرف انرژی می شود. همچنین با راه اندازی سامانه انتقال آب سد 
همین طرح ساخته کیلومتر و تصفیه خانه ششم که در ذیل  24.۵امیرکبیرشامل تونلی به طول 

 .شده، امکان انتقال کامل حق آبه تهران از سدهای امیرکبیر و طالقان فراهم می شود

به گفته وی، عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز به طرح، برخورد با زون های گسله و هجوم آب در زمان 
رح را در اجرای تونل انتقال و نوسانات قیمت ارز در سال های گذشته از مواردی است که این ط

زمان های مختلف دچار مشکل کرده بود. در صورت تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، امکان 
 .بهره برداری فاز نخست تصفیه خانه تا اواخر سال جاری وجود خواهد داشت

====================== 

 :مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین

 کسری آب مواجه استميليون مترمکعب  ..۵تا  ...استان قزوین با 

http://www.mehrnews.com/news/2854190 

مدیرعامل شرکت آب آمده است :  49تیر  1۷در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/قزوین
حاضر استان  منطقه ای قزوین گفت: با بروز خشکسالی، کم بارشی و مصرف بی رویه در حال

 .میلیون مترمکعبی روبروست که برای آن باید تدبیر کرد ۸11تا  ۶11قزوین با کسری 

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قزوینی سه شنبه شب در جلسه اتاق فکر آب استان که با حضور 
استاندار، معاونان برنامه ریزی، عمرانی و سیاسی امنیتی و مدیران صنعت آب و برق استان در 

ستانداری برگزار شد، اظهار داشت: مدیران صنعت آب و برق استان تالش می کنند در یک عزم ا
جدی و همگانی برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی و آب کیفی در بخش کشاورزی و صنعت 

 .اقدام کنند

قزوینی بیان کرد:در حوزه فرهنگ سازی در کاهش مصرف اقدامات خوبی صورت گرفته و بیش از 
میلیارد ریال اعتبار قرار است برای امور فرهنگی و اطالع رسانی، همایش و کارگاههای شش 

تخصصی و آموزشی، طرح داناب برای مقطع متوسطه پیش بینی و اختصاص داده شود که 
خوشبختانه با تعامل با رسانه ها و نصب تابلو و عالئم اطالع رسانی، بنرهای تبلیغی، برنامه های 

 .زیونی کارهای خوبی انجام شده و در دست اجراسترادیویی و تلوی

هزار دانش آموز با شرکت  ۳۵مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: ساالنه بیش از 
در طرح داناب با مشکالت آبی استان آشنا می شوند و به عنوان همیار در فرهنگ سازی و 

 .مدیریت آب به شرکت آب منطقه ای کمک می کنند

فه کرد: در اجرای طرح های فرهنگی بیش از دو هزار اثر از کودکان و نوجوانان با موضوع آب وی اضا
به شرکت آب منطقه ای قزوین ارسال شد که برخی از این آثار بقدری معنا دار و با مفهوم بود که 

 .برای کارشناسان این حوزه نیز تعجب برانگیز بود و از درک باالی کودکان شگفت زده شدیم

 ميليون مترمکعبی آب در استان ...ورت صرفه جویی ضر

قزوینی در ادامه گفت: از سد طالقان ورودی آّب استان به دلیل افزایش دما به چهارمترمکعب 
 1۴۳.۵میلیون و حجم مفید  2۴۳مترمکعب است و در این میان حجم مخزن  11رسیده و خروجی 

 .میلیون مترمکعب است

میلیون  2۷حلقه چاه زمینه صرفه جویی  1۵۳فه برداشت وی گفت: ضمن جلوگیری از اضا
میلیون مترمکعب صرفه جویی  11۶چاه غیرمجاز زمینه  ۳۵1مترمکعب آب و با جلوگیری از فعالیت 

 .فراهم شده است

 ميليون مترمکعبی آب در استان باید جبران شود ..۵تا  ...کسری 
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میلیون  ۸11امات انجام شده صرفه جویی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین یادآورشد: با اقد
مترمکعبی آب در استان هدف گذاری شده که امیدواریم با توسعه روشهای آبیاری تحت فشار به 

 .آن دست یابیم

 1۴1میلیون مترمکعب است که با  ۳11کسری مخازن استان با پدیده خشکسالی حدود 
شرکت های آب منطقه ای، آبفا و  سانتیمتر افت حاصل شده است که با برنامه ریزی هایی که

آبفار و جهاد کشاورزی انجام داده اند و جلسات اتاق فکر آب استان باید این کمبود را مدیریت و 
 .جبران کنیم

==================== 

 استمداد کشاورزان و فعاالن محيط زیست از مسئوالن؛

 خالی کرد سفره آب را« برنج»سال خشکسالی رمق کشکان را گرفت/ کاشت  .۱

http://www.mehrnews.com/news/2853985 

به دنبال خشک شدن :  آمده است 49تیر  1۷در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/پلدختر
 شریان حیاتی جنوب لرستان برخی از مردم و فعاالن محیط زیست با حضور در فرمانداری

خواستار پیگیری احیای رودخانه کشکان و جلوگیری از کشت محصوالت آبدوست و برداشت 
 .غیرمجاز آب شدند

مروز سه شنبه با به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کشاورزان و مردم شهرستان پلدختر ظهر ا
حضور در فرمانداری نسبت به برداشت غیرمجاز از رودخانه کشکان و خشک شدن این رودخانه 

 .اعتراض کردند

عضو انجمن زیست محیطی شهرستان پلدختر علت حضور درمقابل فرمانداری را اتخاذ راهکاری 
  ر در پلدختر گفت:برای جلوگیری از خشک شدن آب رودخانه کشکان عنوان کرد و به خبرنگار مه

رودخانه کشکان دومین شاهرگ حیاتی پلدختر محسوب می شود که بیش از چندین میلیون 
 .سال قدمت دارد

ایرج حیدر پور افزود: اهالی روستای ویسیان که در باال دست قرار دارد به علت عدم استفاده 
امر موجب بحران آب در  صحیح از آب کشاورزی و باغداری، اقدام به کشت برنج کرده اند که این

 .شهرستان پلدختر شده است

وی گفت: با توجه به این که برنج یک محصول آبدوست است چرا مجوز کاشت برنج به آنها داده 
 .شده تا تبعاتی این چنینی گریبانگیر کشاورزان پلدختر شود

اعتراض به خشک یکی دیگر از معترضان نیز گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تجمع امروز ما به خاطر 
شدن رودخانه کشکان نماد لرستان است زندگی بیشتر مردم شهرستان پلدختر به وسلیه شغل 

 .کشاورزی می چرخد و خشک شدن کشکان به خطر افتادن معیشت مردم را در پی دارد

 خشک شدن رودخانه کشکان موجب بيکاری مردم می شود

ستان پلدختر و از رودخانه کشکان تامین می شود درصد انجیر ایران ازشهر 41حجت آزاد پور افزود: 
گفت: اگررودخانه کشکان خشک شود کشاورزی منطقه از بین می رود و چندین هزار خانوار بیکار 
خواهند شد چرا که این شهرستان نه کارخانه و نه صنعتی دارد و امیدوارم مسئوالن فکر اساسی 

 .در این زمینه داشته باشند

این شهرستان برای کارگری به تهران و شهرستان های دیگر استان های کشور وی افزود: جوانان 
 .می روند

اسد سعید فر یکی نیز گفت: زمین کشاوزی دارم چندین سال است معیشت و زندگیمان از طریق 
کشاورزی تامین می شود. کشاورزی ما مثل امسال با کمبود آب مواجه شده و این امر موجب 

 .تامین نشود شده که زندگی کشاورز
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محرم حسینی کشاورز دیگر پلدختری گفت: علت تجمع ما خشک شدن رودخانه کشکان و تلف 
شدن ماهی ها و نبود آب برای آبیاری کشاورزان است که این امر موجب خشک شدن زمین های 

 .کشاورزی شده است

ین گردهمایی حضور یکی دیگر از حاضران با بیان اینکه دوستدار طبیعت است و به همین خاطر در ا
پیدا کرده است اضافه می کند: این اعتراض به خاطر مرگ رودخانه کشکان است که تبعاتی از 

 .جمله مرگ محیط زیست؛ جانوران و ایجاد گرد و غبار به دنبال دارد

درصد مردم شهرستان پلدختر کشاورز هستند که با خشک شدن  ۸1یونس ولی زاده افزود: 
 .تعطیل و شهرستان از سکنه خالی خواهد شد کشکان کشاورزی منطقه

 درصدی آب رودخانه کشکان .۵کاهش 

فرماندار پلدختر در جمع معترضان گفت: ما نه تنها امروز بلکه سال های گذشته این هشدار را به 
 .مسئوالن اعالم کرده ایم

به گونه ای ساله رمق کشکان را گرفته  1۶قدرت اله ترابی نژاد افزود: خشکسالی های متوالی 
 .درصد کاهش پیدا کرده است 4۶که آب این رودخانه 

درصد دبی آب رودخانه کشکان کاهش یافته و آب رودخانه  ۷۵وی گفت: نسبت به سال گذشته 
 .بر اثر خشکسالی ها و کمبود بارش ها به حداقل رسیده است

عدد موتور تلمبه غیر  ۷11وی افزود: کشاورزان شهرستان با توجه به آمار اداره منابع آب هزار و 
مجاز دارند که این یکی از بی نظمی های حاکم در شهرستان بوده و اگر این موتور تلمبه های 

 .غیرمجاز را از طریق قانون تعطیل و جمع آوری کنیم همه کشاورزان متضرر می شوند

کشکان مجوز  درصد تلمبه های آب منصوبه بر روی رودخانه 1۵تا  11فرماندار پلدختر گفت: تنها 
 .دارند

وی افزود: خشکسالی مربوط به شهرستان پلدختر نیست بلکه مربوط به کل کشور است و این 
 .موضوع، افزایش گرما، تغییر اقلیم و ... از دیگر مشکالت موجود در منطقه است

فرماندار پلدختر گفت: همه این را می دانند کشت برنج ویسیان مربوط به امسال نیست بلکه 
 .وط به پارسال و چند ساله گذشته نیز استمرب

وی افزود: برنج در ویسیان و بخش معموالن کشت شده و امروز موجب شده که کشکان خشک 
 .شده که ما نیز به استاندار لرستان در این رابطه مکاتبه و بحران آب را گزارش کردیم

 تشکيل جلسه استانی برای پيگيری موضوع

نه کشکان عکس گرفته ام و برای استاندار ایمیل کرده ام و در این وی گفت: خودم از کف رودخا
رابطه شب گذشته با دو نفر از معاونان استاندار نیز صحبت کرده ام و قرار شد جلسه ای دوشنبه 

 .آینده در استانداری در این زمینه تشکیل می شود

 .ره زنده کنیموی افزود: امیدواریم با کمک مدیران استانی بتوانیم کشکان را دوبا

وی گفت: بحث احداث سد چولهول و بن الر نیز برای رفع مشکل کم آبی منطقه توسط نماینده 
 .مردم در مجلس پیگیری شده و همگی باید پیگیر رفع این مشکل باشیم

وی افزود: با ایجاد سدهای بن الر و چولهول سیالب های فصلی پلدختر ذخیره شده و ما در مواقع 
 .انیم از آن استفاده می کنیمبحرانی می تو

ترابی نژاد خطاب به کشاورزان افزود: با توجه به وضعیت رودخانه کشکان نباید کشت تابستانه 
 .داشته باشید

وی تصریح کرد: در جلسه استانی دو نفر از کشاورزان پلدختر و معموالن به نمایندگی از کشاورزان 
 .حضور استاندار مطرح خواهند کردشهرستان نظرات و مسائل و مشکالت خود را در 



جمعه گذشته گزارش مربوط به خشک شدن شریان حیاتی جنوب  بنابراین گزارش خبرگزاری مهر
را منتشر کرده و پیش از این بارها نسبت به برداشت غیرمجاز آب از این رودخانه و کشت  لرستان

 .محصوالت آبدوست در حاشیه آن هشدار داده بود
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 در همایش بررسی راهکارهای احيای دریاچه اروميه مطرح شد/

 درصد آب برای احيای دریاچه اروميه ضروری است ۵صرفه جویی ساالنه 

http://www.mehrnews.com/news/2853989 

مدیرکل بحران استان آمده است :  49تیر  1۷در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/تبریز
آذربایجان شرقی گفت: در راستای طرح های احیای دریاچه ارومیه باید ساالنه شاهد صرفه 

 جویی هشت درصدی در مصرف آب باشیم.

نگار مهر، خلیل ساعی سه شنبه در همایش اطالع رسانی بررسی راهکارهای به گزارش خبر
احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: خوشبختانه از سال گذشته شاهد بارندگی های خوبی در 

 حوزه دریاچه ارومیه بودیم که این بارندگی ها تاثیر باالیی بر سطح آب این دریاچه گذاشته است.

ذشته بحث نکاشت در حوزه این دریاچه مطرح شده بود اما خوشبختانه وی ادامه داد: در سال گ
با توجه به حجم بارش ها این طرح لغو شد و هم کنون در پی بهکاشت در این منطقه هستیم و 

 داریم. سعی در اصالح گونه های گیاهی و کشاورزی کاشته شده در این منطقه

مصرف آب به منظور احیای دریاچه گفت: باید در ساعی در ادامه با بیان ضرورت برنامه ریزی برای 
درصد کاهش دهیم که سهم هر سال کاهش هشت درصدی  ۴1طول پنج سال، مصرف آب را 

 است که باید در این خصوص برنامه ریزی داشته باشیم.

راهکار برای احیای این دریاچه تصویب  2۶نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: در مجموع 
ت که باید برای تک تک این راهکارها شاهد برنامه ریزی از سوی مسئوالن مربوطه شده اس

باشیم که در این خصوص مسئوالن دستگاه های مربوطه استان با برنامه ریزی های کوتاه و بلند 
 مدت سعی در عملی کردن پروژه های مرتبط با دریاچه را دارند.

ی در شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای طرح وی همچنین از خطرات مربوط به ریزگردهای نمک
هایی سعی در فعال نشدن ریزگردهای نمکی این دریاچه خواهیم داشت و دولت نیز در این زمینه 

 انجام می دهد. طرح هایی داشته و تالش خوبی

ساعی افزود: فعال شدن این ریزگردها سبب بیماری های مختلف برای ساکنان منطقه خواهد 
مر می تواند فاجعه بزرگی را بیافریند و به همین دلیل سعی در خنثی نگه داشتن شد که این ا

 ریزگردها داریم.

مردم روستاها و کشاورزان منطقه نسبت به خطرات خشکی دریاچه اروميه آگاه تر 
 شوند

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان نیز در این جلسه با تاکید بر آگاه سازی و ارائه آموزش های 
ه کشاورزان و اهالی منطقه گفت: یکی از مهم ترین اقداماتی که می توان در راستای طرح الزم ب
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های احیا انجام داد، آموزش به کشاورزان و توجیه کامل آن ها است زیرا تا زمانی که این افراد 
نسبت به طرح های اجرایی توجیه نشده باشند، احتمال موفقیت پروژه ها بسیار پایین خواهد 

 بود.

طاهللا هاشمی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهم آگاه سازی صاحبان چاه برای برداشت از ع
چاه ها است که متاسفانه علیرغم اطالع رسانی ها برخی برداشت های غیرمجاز از چاه های 

 منطقه می شود که ضربه بدی به پیکره دریاچه وارد می کند.

ل های کشاورزی استان بهره مند شویم زیرا این وی افزود: باید در این زمینه از ظرفیت تشک
 تشکل ها می توانند در آگاه سازی افراد نقشی خوبی ایفا کنند.

هاشمی با بیان اینکه باید به فکر کاهش سطح آب های زیرزمین نیز باشیم، گفت: کاهش آب 
نیز تمرکز های زیرزمینی خطر بزرگی است که استان را تهدید می کند که باید بر روی این امر 

 کرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان همچنین بر اجرای طرح آبیاری تحت فشار در تمامی 
 شهرستان ها تاکید کرد.

================== 

 ساخت سد ویرانگر شفارود  اعتراض به ادامه
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 -بلندترین سد غلتکی آمده است :  49تیر  1۷در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/پلدختر
ار از ترین استان کشور در حال ساخت است که صدها هکت بتنی ایران در حالی در پرباران

های باستانی هیرکانی که هیچ راهی برای احیای آن وجود ندارد را هدف قرار  بهترین جنگل
 .داده است

های شمال  هزار هکتار از جنگل ۳ساالنه  1۳۸۶تا سال  1۳۳۴به گزارش خبرگزاری مهر، از سال 
ثر است. اند که ساخته شدن این سد نیز به سرعت بخشیدن به این فاجعه مؤ کشور از بین رفته

ها به مدت سه روز، بدون توجه مسئوالن و  روست که آتش گرفتن بخشی از این جنگل از این
تواند نمایانگر بخشی از  زیست، می های منابع طبیعی و محیط رغم مراجعه مردم به اداره به

 .پیامدهای شوِم ساختِ این سد باشد

  کیلومتری رشت روی رودخانه ۶۵غربی رضوانشهر و  سِد شفارود، که در شش کیلومتری جنوب
ترین  محیطی زیستی، یعنی ابتدایی ارزیابِی   شفارود در حاِل ساخت است، حتی فاقد تأییدیه

اند که  ای ناپایدار گواه های توسعه ساخت طرح  ای که پیشینه مجوز برای شروعِ کار، است؛ تأییدیه
گری  ی چنین طرح ویرانگرفتنش چندان سخت نیست و حتی داشتنش هم مجوزی برای اجرا

کوه واقع شده   چنین شیب زیاد دامنه تواند باشد. این سد روی گسل شالم ـ آستارا و هم نمی
لرزه، در آینده  است و به همین دلیل دور از انتظار نیست اگر، گذشته از افزایش احتمال وقوع زمین

انی را گرفته است و سبِب قربانیان انسانی هم داشته باشد؛ هر چند در همین مدت نیز جان کس
 .هایی اجتماعی در پی دارد جایی مردماِن سه روستا خواهد شد که آسیب جابه

ها با  که هزاره  مان سال گفتنی است، با افزایش سرعت خشکسالی و بیابانی شدن کشور کهن
سد  211که ذخیره آب مخزِن بیش از  و با وجوِد آن  آب توانست سرپا بماند  شده مدیریت حساب

های غیراصولی  چنان سدسازی است، هم ۵۷سد موجود در سال  1۴بزرگ در کشور تنها دو برابر 
گر در جریان است،  ــ که یکی از عوامل مهم بروزِ چنین رویداد دهشتناکی است ــ با شتابی ویران

د که شود تا ده سال آینده فالت مرکزی ایران خالی از سکنه خواهد ش جا که تخمین زده می تا آن
 .ی آب است بار وزارت نیرو در حوزه بیانگر سیاست فاجعه

ها، که مدعی رد مجوز عملیات احداث این  زیست و سازمان جنگل اکنون باید پرسید سازمان محیط
چون  اند؟! آیا هم غیرقانونی آن شکایتی به دستگاه قضا نبرده  سد هستند، چرا علیه ادامه

ها و  زیستی را فراخوان داد؟! ما، انجمن ران مدنی و محیطهمیشه باید در این زمینه هم کنشگ
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های یادشده برای  ی بیانیه، خواهاِن اقدام عاجل سازمان زیستی تأییدکننده محیط  کنشگران حوزه
 .ی ساخت سد شفارود هستیم جلوگیری از ادامه

 :های تایيدکننده نهادها و گروه

 های شمال کشور شورای هماهنگی سمن

 زیست استان البرز های محيط ی سمن شبکه

 ی تخصصی ميراث فرهنگی و گردشگری خوزستان شبکه

 نوردان ایران بان کوهستان انجمن کوه دیده

 بان یادگارهای فرهنگی و طبيعی ایران دیده

 زیست ایران انجمن پایشگران محيط

 انجمن علمی سيستم های سطوح آبگير باران

 ی بندر انزلی انجمن طرفداران توسعه

 من پایش سبز تنکابنانج

 بانان گيالن انجمن بوم

 (انجمن زیست محيطی کاریزه )کردستان

 (بان )تهران انجمن محيط

 انجمن پيشگامان خورشيد استهبان

 بانان گيالن انجمن بوم

 (انجمن متخصصين گردشگری آرتاویل )اردبيل

 انجمن توانمنديها، خدمات و توسعه گردشگري ايران

 ز(انجمن مهرگان )شيرا

 انجمن دوستداران ميراث فرهنگی تاریانا خوزستان

 گران برنا انجمن طبيعت

 (شناسان آریایی )قم انجمن بوم

 ا(انجمن احيای سریع هامون پاک )چور

 (های سبز پارس )تهران انجمن دروازه

 (شهر استان ایالم )شهرستان دره« پاک»انجمن زیستبومی 

  «هر ایرانی یک زیستبان»انجمن مجازی و جنبش 

 (ی سبز زمين )کرج انجمن اندیشه

 بوم پاک ی زیست انجمن توسعه

 (انجمن رهپویان مهر و مدارا )خوزستان

 انجمن دوستداران ميراث فرهنگی هوتو

 انجمن درختکاران البرز

 (هيلو جنبش علفزار )کرمانشاه

 بنياد درخت و کودک



 ز(خانه فرهنگ جاودان )شيرا

 ی آوای سبز داربن مؤسسه

 رگان پرتو پژوهی مه مؤسسه

 ی پيشگامان نور البرز مؤسسه

 وحش ميراث پارسيان ی حيات مؤسسه

 زیست ی توسعه پایدار و محيط مؤسسه

 ی طنين طبيعت تيرگان مؤسسه

 ی آوای طبيعت پایدار مؤسسه

 (ی یاوران سرزمين آریا )تهران مؤسسه

 زیست کياشهر ی پيشگامان محيط مؤسسه

 (النآل ما )گي ی سرزمين ایده مؤسسه

 ی سبزکاران باالن مؤسسه

 های کاسپين ی گيالر تاالب مؤسسه

 های وحشی زیست شقایق ی حامی محيط مؤسسه

 فرهنگی آینده نگر -مؤسسه علمی 

 زیست جمعيت زنان مبارزه با آلودگی محيط

 زیست ـ شاخه گيالن جمعيت زنان مبارزه با آلودگی محيط

 ت ايرانزيس كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط

 کانون پژوهش و حفاظت از طبيعت پایدار

 (کانون آینده نگری ایران )اهواز

 كانون پارس فرهنگ اليگودرز

 کانون سبز فارس

 کانون پژوهش و شناسایی زاگرس

 (گروه سهم من از طبيعت یزد )سماط

 (زیست آرونک )بهشهر گروه حافظان محيط

 گروه احياکنندگان تاالب بين المللی کمجان

 سبز ماسال گروه

 (گروه کانون کوه )بازنشستگان

 پيمایی دلفک گروه کوه

 های شهر تهران کمپين حفاظت از باغ

 ستاد مردمی حمایت از باغ کشاورزی الهيجان

 هيأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی الهيجان

 سواری الهيجان هيأت دوچرخه

 هيأت اتومبيلرانی و موتورسواری الهيجان



 استان البرز هيأت کوهنوردی کارگران

 زیست هيأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز کارگروه محيط

 (زیست سياهکل و دیلمان تيم گردشگری و محيط

 ز( چکاد دانشجویی نيکوکاری فرهنگی )اهوا

 (بخشی چشمه بل دکتر سيدمختار هاشمی )سرپرست گروه کاری ویژه نجات

 (زیست دکتر مهدی کالهی )پژوهشگر محيط

 (مدرس اکبر نجفی )دانشيار گروه جنگلداري دانشگاه تربيتدکتر 

 (شناس و عضو انجمن علوم خاک دکتر الياس خواجوی )خاک

ی منابع طبيعی دانشگاه  زیست دانشکده رفتار )عضو گروه محيط دکتر کریم ثابت
 (گيالن

 (ی منابع طبيعی دانشگاه گيالن زیست دانشکده دکتر سعيد نادری )عضو گروه محيط

  (زیست دانشگاه حکيم سبزواری پور )عضو هيأت علمی گروه محيط تر زهرا قليچیدک

 (دکتر حميدرضا درودیان )استادیار دانشگاه آزاد اسالمی الهيجان

جهاد  -دکتر احمد افروزيان )عضو هيات علمي گروه پژوهشي محيط زيست 
 دانشگاهي يزد

 (دکتر مهدیه جعفری )کارشناس منابع طبيعی

 (شرفه )کنشگر زیستبومی دکتر شراره

شاخه  -فریده اکباتانی )عضو موسس جمعيت زنان مبارزه با آلودگی محيط زیست 
 (اصفهان و کارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تهران

 (زیست راد )کارشناس ارشد محيط اعظم الهامی

 (بومی زیست و کنشگر زیست عليرضا مهدوی )کارشناس ارشد محيط

 (بومی زیست و کنشگر زیست کارشناس ارشد محيطقلی ) محمدعلی هللا

 (زیست قلی )کارشناس ارشد محيط ليلی هللا

 (زیست ليال مرگن )خبرنگار حوزه محيط

 (زیست زاده )خبرنگار حوزه محيط ایمان مهدی

 (زیست نسيم محمدی )خبرنگار حوزه محيط

 (زیست مهرناز طاعتی )کارشناس محيط

 (زیست محيطزاده )خبرنگار حوزه  بهروز مهدی

 (نگار ـ آذربایجان غربی رسول گلباخی )روزنامه

 (بومی مهندس بهنام محمدی )کنشگر زیست

 (بومی پور )کنشگر زیست مهندس مزدک عبدی

 (گردی مهندس رضا علی اصل )راهنما و استاد طبيعت

 (بومی مريم برجي )کنشگر زیست

 (بومی حسن قدیانی )کنشگر زیست

 (بومی رشد دیپلماسی و کنشگر زیستنسرین ناورودی )کارشناس ا



 (بومی )کنشگر زیست مجتبي اماني

 (بومی پویا اشکانی )کارشناس آزمایشگاه و کنشگر زیست

 (بومی مهندس گلمحمدی )کنشگر زیست

 (بومی سيما بهادری )کنشگر زیست

 (عارف درویش )کنشگر ميراث فرهنگی

 (عظيم دایمی چوبر )بومی

 (خسرو بخشی )بومی

 (لی حذار )بومیدکتر براتع

 تالی جان

 مهندس سينا سينایی

 (مصطفی ایراندوست )کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی

 (الهه آزادی )دانشجوی کارشناسی منابع طبيعی محيط زیست

 مسيح غفاری

 امير فاطمی

 صحرا صادقی

 مهندس منيژه گلچين

 مهندس فرهاد کارگر

 مجيد ورزیده

 معين صدیقی

 سيدجعفر حسينی

کارشناسی ارشد  )کارشناسی مهندسی منابع طبيعی و ينی بایاميرعلی حس
 مدیریت اجرایی(

 زیبانده قهرمانی )کارشناس محيط زیست(

 پروین ابراهيمی )فرهنگی(

 مهندس نفيسه خوارزمی

 فرزانه شروین )کارشناس خدمات اجتماعی(

 مهندس نويد پارسا

 )کارشناس ارشد نجوم(  هدا شریعتی

 فاطمه تيموری راد

 رشد سم شناسي(اپارسي )كارشناس عيسي 

 مونا کعبيان )کارشناس ارشد معماری(

 ابوالفضل نيک اقبال )کارشناس تکنولوژی معماری(

 فریبا جهاندونست

 سعيد توکل



 عليرضا محبت دوست )دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه(

 مریم رمضان علی پور )مهندس کشاورزی(

 (فيا و برنامه ریزی روستاییمریم بيات )دانشجوی کارشناسی جغرا

 (مارال وزیری )کارشناس علوم تربيتی

 مهندس بهزاد گفتاری

=================== 

 دریـاچـه بختگان کامال خشک شـد

http://asemandailynews.net/?p=147915 

 

آمده است :  49تیر  1۸به نوشته آیمان دیلی نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما در تاریخ 
 . دریاچه بختگان نیریز کامال خشک شد

مسئول پارک ملی بختگان گفت: هم اکنون به دلیل کم آبی و کاهش نزوالت جوی دریاچه 
 .امال خشک شده استبختگان ک

هزار هکتاری بختگان، سبب ایجاد طوفان های  121محمدجانی افزود: خشک شدن دریاچه 
نمکی و ایجاد مشکالت پوستی، چشمی و ریوی برای مردم شهرستان های نی ریز، 

 .استهبان، خرامه و ارسنجان می شود

پلیکان مرغابی، غاز و دریاچه بختگان زیستگاه فالمینگو، تنجه، اگرت ،کاکایی،کفچه نوک، 
است که از روسیه و دشت  درناهایی 

سیبری به ایران مهاجرت  های 
 . کنند می
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مسئول پارک ملی بختگان گفت: دریاچه بختگان، باعث افزایش رطوبت هوا و در نتیجه 
ثمردهی درختان انجیر، بادام و زیتون می شد و با خشک شدن کامل این دریاچه، باغ داران 

 .ر مشکل شده انددچا

مسئول پارک ملی بختگان گفت: نمک دریاچه نیز با طوفان های نمکی به زمین های اطراف 
  پراکنده شده و سبب شوری زمین های کشاورزی شده است

===================== 

 فعاالن حاضر در گاوخونی با مهر مطرح کردند؛

 احيای تاالبکند/ اهميت  مشکالتی که همچنان گاوخونی را تهدید می

گرچه جاری شدن آمده است :  49تیر  1۷در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/اصفهان 
للی زنده کرده اما نباید از الم ای را برای احیای این تاالب بین آب در تاالب گاوخونی امیدهای تازه

 .مشکالت این تاالب غافل شویم و نباید اجازه دهیم گاوخونی در دام خشکسالی گرفتار شود

المللی گاوخونی به عنوان یکی از زیباترین تاالب های ایران به  به گزارش خبرنگار مهر، تاالب بین
ر به ثبت رسیده و یکی از سال پیش در کنوانسیون جهانی رامس ۴1های زیستگاهی  دلیل ارزش

 .رود  المللی ایران به شمار می  تاالب بین 22

شوند که عالوه بر اینکه  زیست محسوب می  های محیط ها در تمامی جهان یکی از میراث تاالب
کننده هوا هستند و مانع گسترش گرد و خاک می شوند تمامی فضوالت و سموم خاک و  تعدیل

 .کنند به سمت خود کشیده و آنها را تصفیه می آب و پساب کارخانجات را نیز

 

ها با غول خشکسالی دست و پنجه نرم  ترین تاالبهای ایران مدت گاوخونی به عنوان یکی از مهم
کرد بلکه مشکالت ناشی از خشکی این  کرد اما این دیو سیاه، تنها گاوخونی را تهدید نمی می

و اطراف از جمله پایتخت را تحت تاثیر قرار داده  المللی کم کم تمامی شهرهای دور تاالب مهم بین
 .بود

 

آبه  زیست در ارتباط با تخصیص حق  با وجود قولهای مکرر مسئوالن و سازمان حفاظت محیط
ای که احتمال انقراض  سال بود که آبی به تاالب جاری نشده بود به گونه 11گاوخونی بیش از 

 .رفت تاالب میهای نادر و منحصر به فرد این  برخی گونه



ها و کارشناسان بود که خبر رسیدن آب به تاالب  درست در بحبوبه انتقادهای مکرر رسانه
ای را در دلها زنده کرد اما باید توجه داشت که چراغ هشدار در  گاوخونی بار دیگر امیدهای تازه

های صحیح  زیری ارتباط با آینده گاوخونی در ذهن مسئوالن خاموش نشود و با هشیاری و برنامه
 .های خشکی تاالب تکرار شود کامی های اخیر بار دیگر تلخ آبی اجازه ندهیم تا با توجه به کم

 نقش تاالب گاوخونی در مهار بيابان زایی و تغذیه آبهای زیرزمينی

زیست و ساکن منطقه ورزنه که ماهانه برای بررسی   در این ارتباط احمد شهبازی فعال محیط
خونی به این منطقه سرکشی می کند در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این وضعیت تاالب گاو

شود و  آبی به چه دلیل تا این حد صحبت از لزوم احیای تاالب گاوخونی می سوال که در شرایط کم
شود، اظهار داشت: در زمانی نه  رود یاد می از زنده کردن این تاالب در حد ارزش احیای زاینده

ن تاالب به عنوان تنها دریاچه آب شور دائمی در فالت مرکزی کشور با استوار کردن چندان دور،ای
آبهای   زایی و تغذیه پوشش گیاهی و ممانعت از حرکت شن های روان نقش موثری در مهار بیابان

 .کرد زیرزمینی ایفا می

و جابجایی وی افزود: این تاالب در بهبود و بهسازی کیفیت آب، خاک و جلوگیری از فرسودگی 
گردی، حفظ تنوع زیستی و  خاک و کنترل سیالب نیز نقش داشته است و تقویت صنعت طبیعت

 .های دیگر این تاالب بوده است ذخایر ژنتیکی و معتدل کردن هوای اقلیمی از ویژگی

زیست تصریح کرد: خشک شدن گاوخونی تاالب را به چشمه تولید گرد و غبار و نمک   فعال محیط
 .که بر دیگر نقاط کشور نیز تاثیرگذار است تبدیل کرد

 

کند متوجه  وی اضافه کرد: با توجه به موارد یاد شده و خطراتی که سالمتی مردم را دنبال می
می شویم که چرا از تاالبی که این سالها نقش مهمی در حفظ سالمتی مردم داشته است در 

 .شود بخشد یاد می رودی که زندگی می کنار زاینده

 های گياهی و جانوری تاالب ش تنوع گونهکاه

شهبازی در ارتباط با تاثیرات خشکسالی های اخیر بر پوشش گیاهی و جانوری این ناحیه ابراز 
پرنده  ۷1ای که از  المللی مانند سابق نیست به گونه داشت: اکنون دیگر چهره این تاالب مهم بین

مگیری در پرندگان این منطقه شاهد گونه باقی مانده است و کاهش چش 21آن اکنون تنها 
هستیم؛ البته من تا سوم خرداد نیز دسته ای فالمینگو، اردک، مرغابی، حواصیل و چند گونه دیگر 

 .از پرندگان تاالب را مشاهده کردم اما تنوع آنها به شدت کاهش یافته است

، افزود: زمانی که های مختلف تاالب به یکدیگر پیوسته است وی با اشاره به اینکه پوشش گونه
پوشش طاق و در نتیجه حیواناتی همچون خرگوش و موش کانگورویی که غذای پرندگان شکاری 

دهد کم شوند، پوشش جانوری این نوع پرندگان نیز ضعیف می  مانند عقاب، باز را تشکیل می
 .شود

ی کاهش محیطی تاالب گاوخون زیست تاکید کرد: هم اکنون گستردگی بهینه زیست  فعال محیط
یافته و پوشش گیاهی خاص تاالب به دلیل کویری بودن منطقه بیشتر شامل جنگل های طاق و 

گز است اما با توجه به خشکسالی های اخیر در واقع اکنون گستره پوشش گیاهی و جانوری 
 .تاالب کوچکتر شده است



دهد و تحت تاثیر  ای پوشش می های ماسه وی افزود: از سویی کل حاشیه غربی تاالب را دیواره
های طاق را در این منطقه شاهد بودیم اما اکنون به دلیل  رطوبت تاالب پوشش خوبی از درختچه

های طاق کاهش یافته  ها خشک و بوته پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی بسیاری از این درختچه
 .است

داشته است، گفت: از رود در این عوارض چقدر تاثیر  شهبازی در ارتباط با اینکه خشکی زاینده
جمله این عوارض گستردگی نمک است؛در جنوب تاالب به طرف دهکده خارا به دلیل سطح کمتر 
آب، معدن نمک تشکیل شده است اما اکنون این منطقه نمکی در حال گسترش به طرف شمال 

 .است و بدین ترتیب به شرایطی رسیده که جنوب سطح تاالب را نیز نمک پوشانده است

 

اضافه کرد: زمانی که تاالب تحت تاثیر باد قرار گیرد در مناطقی همچون خارا مخلوط نمک و وی 
ماسه با باد پراکنده می شود که با ایجاد گستردگی پوشش نمکی همین شرایط برای شمال نیز 

 .ایجاد و با نفوذ نمک در میان ترکیبات آبرفتی پوشش گیاهی این مناطق نیز ضعیف می شود

 ب نيازمند جریان مداوم آب استاحيای تاال

زیست با اشاره به اینکه رسیدن جریان اندک آب کنونی به تاالب بسیاری از این   فعال محیط
 .ترین آنها پراکنده نشدن ریزگردهای سمی است مشکالت را برطرف خواهد کرد گفت: از مهم

ای گیاهی و جانوری آن به ه وی افزود: اما باید دقت کنیم که احیای تاالب به ویژه بازگشت گونه
شکل طبیعی نیازمند جریان آب مستمر و مداوم است و بر این اساس نباید به دلیل مرطوب شدن 

 .گاوخونی از راهکارهای احیای کامل تاالب غافل شویم

زیست با اشاره به بهترین راهکار رفع مشکالت تاالب گاوخونی و زاینده رود بیان   فعال محیط
رود  یریت آب زاینده یدگاه کالن به موضوع خشکی تاالب توجه شود و در زمینه مدداشت: باید از د

 .مسائل جانبی را کنار بگذاریم

مدیریت تغییر یافته   های زمینی در حوزه کشاورزی با سوء شهبازی گفت: در سالهای اخیر کاربری
فضای سبز  ای که زمین های کشاورزی خشک و به جای آن زمین های بایر به است به گونه

 .تبدیل شده است  گسترده

وی ادامه داد: بر این اساس این حوضه نیازمند مدیریت واحدی است که به مباحث کارشناسی 
نگری و جانبداری صرف و  محیطی تاالب از سرچشمه تا پایاب وارد باشد و بدون سیاسی زیست

 .ل کارشناسی را اعمال کندبیجا از یک موضوع قوانین مرتبط با حریم رودخانه را رعایت و مسای



 

زیست با توجه به قول استاندار اصفهان در ارتباط با استفاده از پساب و تاثیر آن در   فعال محیط
احیای تاالب تصریح کرد: اکنون که آب به تاالب گاوخونی رسیده است امید به احیای این تاالب 

سالی گزینه بسیار مناسبی برای افزایش یافته اما به یقین استفاده از پساب در شرایط خشک
 .احیای تاالب گاوخونی است

وی افزود: به دنبال جاری شدن آب به هر شکلی، شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی نیز تغییر 
آبه تاالب ادامه پیدا کند کم کم با افزایش تعداد پرندگان و با ایجاد  کند و اگر این روند تامین حق می

ماسه و ریزگردها که اکنون خطر جدی برای نقاط مرکزی ایران  پوشش گیاهی مناسب کنترل
 .محسوب می شود نیز با مرطوب شدن تاالب کنترل می شود

شهبازی گفت: بدین شکل عالوه بر احیای تاالب، صنعت اکوتوریسم نیز در این منطقه بار دیگر 
 .گیرد جان می

االب را رصد کردم که در هر بار وی ادامه داد: من از فروردین ماه تاکنون به شکل مداوم ت
خوشبختانه هنوز تعدادی فالمینگو که پرندگان اصلی تاالب هستند را در این بخش مشاهده کردم 

 .فالمینگو در تاالب وجود داشت ۶1و آخرین بار در تاریخ سوم خرداد 

ایط تاالب وی تاکید کرد: البته این فالمینگوها به رسم عادت از این مکان عبور کردند و اگر شر
کردند اما اکنون تعدادی از این پرندگان باقی  مساعدتر بود شاید تعداد بیشتری مهاجرت می

رسد شرایط تا  اند خود را با این شرایط سازگار کنند و از این رو به نظر می اند که توانسته مانده
 .یز خواهد شدحدودی بهتر شده است و به یقین با شرایط فعلی جریان آب به سمت تاالب بهتر ن

 خطر انقراض گونه های جانوری ویژه تاالب در صورت ادامه روند خشکسالی

همچنین رضا خلیلی ورزنه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسیدن آب به گاوخونی اظهار 
داشت: هم اکنون جمعیت پرندگان مهاجر تاالب بسیار کم شده است اما امسال فالمینگو، پرنده 

ونی در این تاالب مشاهده شده است که اگر وضعیت فعلی ادامه می یافت امکان از اصلی گاوخ
 .میان رفتن آنها وجود داشت

رود  اند به تازگی در زاینده وی ادامه داد: تعدادی از حیواناتی که تصور می شد از میان رفته
که با مشاهده شده است که از جمله آنها ماهی گورخری است که خاص این رودخانه است 

 .برگشت آب و رسیدن آن به تاالب امید احیای این ماهی و زیاد شدن آن نیز می رود



 

داران میراث فرهنگی و طبیعی ورزنه ابراز داشت: گرچه این آب اندک  مدیرعامل انجمن دوست
است اما تمام امید ما این است که با توجه به خشک شدن نیزارهای گاوخونی با رسیدن آب، 

 .ه پرندگان است بار دیگر احیاء شود ی تاالب که زیستگاحداقل دلتا

خلیلی ورزنه با بیان اینکه مردم با کمک به دولت و با جلوگیری از برداشت های غیرمجاز کمک 
آبه زیست محیطی تاالب تامین شود، افزود: با توجه به دخل و تصرف های حریم  کردند حق

که با ایجاد جاده دسترسی در دو طرف زاینده رود تا رودخانه از مسئوالن این درخواست را داریم 
تاالب گاوخونی کمک کنند تا نظارت و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آسان شود و در این 

 .رود بسیار ضروری است ارتباط ایجاد ایجاد میراب و پلیس برای زاینده

 خبرنگار: فاطمه کازرونی 
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 شود                             کشت برنج در سيستان و بلوچستان تعطيل می
http://asemandailynews.net/?p=147863   

 
آمده است :  4۴تیر  1۸به نوشته سایت آسمان دیلی نیوز به نقل از عصرهامون در تاریخ 

 ۳۳تیرماه منتشر کرده نوشته است  1۸شنبه  در گزارشی که روز پنج« عصر هامون»یت سا وب
سدی هم که در استان سیستان و بلوچستان ساخته شده مانع از خشکسالی این استان 

 .آبی دامن شالیکاران را گرفته است نشده و کم
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های  ر خسارتهای اخی بنا به این گزارش بر اثر خشکسالی، سیستان و بلوچستان در سال
 .زیادی را در بخش کشاورزی متحمل شده است

رسیده است  هزار تن در سال می 2۵های اخیر به  برنج سیستان و بلوچستان که در سال
زودی از چرخه کشت این محصول در استان  بر قرارگرفته و به اکنون در فهرست محصوالت پر آب

ئیان در این استان از طریق کشت برنج شود. این در حالی است که بسیاری از روستا حذف می
 .کنند گذران می

 1۴براساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی که سال گذشته صادر شد، کشت برنج در 
خیز ایران ممنوع شد و سیستان و بلوچستان یکی از  استان برنج 1۶استان از مجموع 

 .های ممنوع شده است استان

کشت برنج در سیستان و »تصادی نوشته است: به نقل از یک کارشناس اق« عصر هامون»
 «شود بلوچستان به زودی تعطیل و محصول دیگری جایگزین این کشت در استان می

مسئوالن کشوری به دلیل خشکسالی به دنبال حذف این »این کارشناس گفته است: 
 «.محصول از چرخه کشت در استان هستند

 ممنوعيت کشت محصوالت ُپرآب در راميان

شنبه  ن حال جواد صادقلو، فرماندار شهرستان رامیان در استان گلستان نیز روز پنجدر همی
اعالم کرد که این استان به دلیل کاهش بارندگی دچار بحران آب شده و برای مدیریت بحران 

 .آب کشت محصوالت ُپرآب در استان، منجمله شالی، ممنوع است

کند و این کاهش  ی ما را تهدید میکاهش بارندگی و خشکسال»فرماندار رامیان گفت: 
 «.ها نیز تأثیرگذار بوده است ها در میزان سطح آب زیرزمینی و قنات بارندگی

ها بر  شود و حتی در آینده احتمال دارد جنگ کمبود آب موجب ضرر همگان می»صادقلو افزود: 
 «سر منابع آبی صورت بگیرد

======================= 

 :کرد فرماندار راميان تاکيد

 ممنوعيت کشت محصوالت پر آب در راميان

http://www.mehrnews.com/news/2855015 

فرماندار رامیان با بیان آمده است :  49تیر  1۸در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/رامیان 
سمانی دچار بحران آب شده، گفت: برای مدیریت بحران این که استان به دلیل کاهش نزوالت آ

 .آب کشت محصوالت پر آب در استان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صادقلو، عصر پنجشنبه، در جلسه بررسی مشکالت آبی کشاورزان 
بخش آییش دیوان رامیان که با حضور کشاورزان این منطقه برگزار شد، بر لزوم صرفه جویی در 

صرف آب تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش نزوالت آسمانی و بحث کم آبی در سطح استان، م
کاهش کشت محصوالتی است که نیاز به آب فراوان دارند منجمله شالی در دستور کار دولت 

 است.

وی ادامه داد: با مدیریت در تقسیم آب و تغییر نوع کشت محصوالت کشاورزی می توان تا حدودی 
 کالت را مرتفع کرد.این مش

وی افزود: با همدلی و همکاری کشاورزان و ضایطان آبیاری، می توان هم عدالت در تقسیم اب را 
 رعایت نمود و هم بحران کم آبی را پشت سر گذاشت.

http://www.mehrnews.com/news/2855015
http://www.mehrnews.com/news/2855015


فرماندار رامیان ادامه داد: باید از منابع آبی خود صحیح استفاده کنیم، زیرا کاهش بارندگی و 
ید می کند و این کاهش بارندگی ها در میز سطح آب زیر زمینی و قنات ها خشکسالی ما را تهد

 نیز تاثیرگذار بوده.

صادقلو تصریح کرد: ازاین رو کمبود آب موجب ضرر همگان می شود و حتی در آینده احتمال دارد 
 جنگ ها بر سر منابع آبی صورت بگیرد.

آینده ای نزدیک به یک کشور تقریبا خشک  وی تاکید کرد: اگر امروز، تدابیر صحیحی نیندیشیم، در
تبدیل می شویم که ما را از صادرکننده محصوالت کشاورزی تبدیلی به واردکننده محصوالت تبدیل 

 می کند و وظیفه همگانی رعایت الگوهای مصرف آب است.

===================== 
استاندار در دیدار اعضای هيئت مدیره خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی با 

 :مطرح شد

 واحدصنعتی آذربایجان شرقی /حمایت از صنعت و معدن عملی شود...۹تعطيلی

هیئت مدیره خانه آمده است :  49تیر  1۸در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/تبریز 
ن آذربایجان شرقی با استاندار آذربایجان شرقی جلسه مشترکی برگزار کردند و صنعت و معد

 .واحدصنعتی استان در دولت دهم خبر دادند ۵111در این جلسه مسئوالن از تعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان شرقی بعداز ظهر امروز پنج شنبه در جمع اعضای 
استان با اشاره به توانمندی ها و قابلیت های باالی این استان هیئت مدیره خانه صنعت و معدن 

در زمینه صنعت و معدن گفت: حمایت از صنایع یکی از اصلی ترین برنامه های دولت یازدهم 
 .است

به روزهای مهم  ۵+1اسماعیل جبارزاده با اشاره به اینکه مذارکرات هسته ای کشورمان با گروه 
مذاکره کننده هسته ای کشورمان اکنون در حال انجام گفتگو برای  خود رسیده است، افزود: تیم

رفع تحریم ها با طرف های غربی است درحالیکه روزی برخی ها این تحریم ها را کاغذ پاره می 
 نامیدند که اکنون این کاغذ پاره صنعت ما را دچار مشکالت اساسی کرده است.

ده هسته ای کشورمان تالش می کنند مسئله را وی با تاکید بر اینکه دولت و تیم مذاکره کنن
منطقی حل و فصل کنند، ابراز داشت: دولت در طول دو سال گذشته بیشترین توان خود را بر روی 

مذاکرات گذاشته است و می خواهد تمام حقوق ملت حفظ شود و تحریم های ظالمانه طرف 
 های مقابل لغو شود.

ی از علم و فناوری و دانش هسته ای حق واقعی ملت بزرگ جبارزاده با اشاره به اینکه برخوردار
 .ایران است، گفت: امیدوارم در این بین هرچه که به خیر و صالح مردم و کشور است اتفاق بیافتد

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید برای دوران بعداز لغو تحریم ها برنامه ریزی دقیق و 
امه داد: دوران پسا تحریم می تواند هم مثبت و هم منفی برای صنعت جامعی داشته باشیم، اد

 و تولید کشورمان باشد چراکه به صورت عملی باید با بازارهای دنیا رقابت کرد.

وی از تعطیلی پنج هزار واحد صنعتی آذربایجان شرقی در دولت گذشته خبر داد و گفت: رفع 
استان است که همه مدیران صنایع و مراکز تولیدی  ها فرصت با ارزش برای بازسازی صنعت تحریم 

باید تالش کنند به بازارهای جدید صادراتی دست پیدا کرده و از فناوری ها و تجهیزات روز دنیا 
 استفاده کنند.

 های صنعتی آذربایجان شرقی لزوم حمایت از تشکل 

ین جلسه بر لزوم حمایت از شرقی نیز در ادامه ا معدن و تجارت آذربایجان   رئیس سازمان صنعت، 
ها به صورت کارشناسی  های صنعتی استان تاکید کرد و افزود: باید مشکالت انجمن  تشکل 

 بررسی شده و رفع شوند.



تشکل صنعتی در زیرمجموعه خانه صنعت و معدن استان خبر داد و  12حسین نجاتی از فعالیت 
 شان درحال رفع شدن است.ها فعال تر و پویاتر شده اند و مشکالت گفت: انجمن 

وی همچنین با تاکید بر اینکه میزهای تخصصی صنعت در استان ایجاد می شود، ادامه داد: از 
طریق این میزهای تخصصی صنعت ارتباطات صنعتی استان با کشورهای خارجی مدیریت می 

 شود.

اد و گفت: این نجاتی از ایجاد و فعالیت چهار میز تخصصی در خانه صنعت و معدن استان خبر د
میزها وظیفه مدیریت ارتباطات صنعتی را برعهده دارند، البته دو میز تخصصی دیگر نیز به زودی 

 ایجاد می شود.

شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به  معدن و تجارت آذربایجان   رئیس سازمان صنعت، 
ع شده و نیاز است مشکالت صنایع و برخی تشکل ها اشاره کرد و گفت: مشکالت تا حدودی رف

 برای رفع دیگر مشکالت استاندار محترم آذربایجان شرقی دستورات مقتضی صادر کنند.

 ترین بخشی است که در تحریم ها آسيب زیادی دید صنعت و معدن مظلوم 

شرقی دیگر سخنران این جلسه بود که با اشاره  نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان
زیاد در واحدهای صنعتی استان گفت: متاسفانه هر روز چند واحد صنعتی در  به وجود مشکالت

 استان تعطیل می شوند.

رضا پاشایی با انتقاد از برخی مدیران که حمایت الزم را از صنایع نمی کنند، افزود: برخی از مدیران 
استان حمایت  پاسخگو نیستند و انتظار داریم بیش از پیش از صنایع و واحدهای تولیدی و صنعتی

 شود.

ترین بخشی است که در تحریم ها آسیب زیادی دید،  وی با تاکید بر اینکه صنعت و معدن مظلوم 
ادامه داد: مشکالت صنایع استان جمع آوری شده و به رئیس جمهوری ارسال شده است که وی 

 اند. نیز جواب نامه حوزه صنعت را به مسئوالن مربوطه موکول کرده 

ز داشت: با این حال تعداد زیادی از مسئوالن حوزه صنعت و معدن استان با وجود پی پاشایی ابرا
 اند. نوشت نامه رئیس جمهور جوابگویی مناسبی برای مشکالت ما در صنایع استان نداشته 

http://www.mehrnews.com/news/2855005/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D
9%84%DB%8C%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0%D9%88%D8%A7%D8%AD%

-D8%AF%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%8

-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-6
-%D8%A7%D8%B2-D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AD%
-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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رئیس دانشگاه علوم آمده است :  49تیر  1۸در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/گرگان 
حران آب را کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با بیان این که می توان با مدیریت مصرف، ب

کنترل کرد، گفت: هشدارهایی که در گذشته توسط اساتید اعالم می شد، جدی گرفته 

 .نشده است

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

پرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک گزارشهای توليدی دفاتر سر
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه »با عنوان  است. نخستين پرونده ویژه استان ها

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« نشينی در استانهای کشور

علی نجفی نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه کشور ما یک کشور خشک و 
نیمه خشک است و میزان نزوالت ما یک سوم متوسط نزوالت جهانی است بحث آب مساله 

 جدی است.

در کشور برای آب برنامه جامع و مدونی داشته باشیم؛ متاسفانه علیرغم این وی ادامه داد: باید 
 که یک کشور کم آب هستیم اما سرانه مصرف ما دو برابر استانداردهای جهانی است.

وی با بیان اینکه رویکرد مسئولین و مدیران بخش آب در طی سال های گذشته عمدتا رویکرد 
به جای مدیریت مصرف بیشتر به دنبال استفاده از روش هایی تقاضا محور بوده است، ادامه داد: 

مثل سدسازی و کانال انتقال اب در حوزه های مختلف بوده ایم که هیچ کدام جوابگو و اصولی 
 نیست.

تصریح کرد: رویکرد کشور و مدیریت آب در کشور باید از مدیریت عرضه به مدیریت  نجفی نژاد 
 اولویت قرار بگیرد. تقاضا برگردد و مدیریت مصرف در

وی با اشاره به اینکه کارهای آموزشی و فرهنگ سازی باید به شکل های مختلف انجام شود، 
افزود: در مدارس، دانشگاه ها و خانواده ها باید برای کاهش مصرف آب و صرفه جویی در مصرف 

 آب باید به صورت جدی کار شود.

طبیعی گرگان، گفت: پیش بینی سازمان های  عضو هیئت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه منابع
به مرز بحران آب می رسیم ولی متاسفانه به دالیل متعدد زودتر  2121جهانی این بود که در سال 

 از آن پیش بینی به بحران رسیدیم.

http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدارهای گذشته اساتيد جدی گرفته نشد

ید داده شده بود، ادامه داد: اگر االن نجفی نژاد با بیان اینکه در گذشته هشدارهایی توسط اسات
 هم بحث بحران آب را جدی نگیریم در آینده بحران جدی تر خودش را نشان می دهد.

وی با تاکید بر اینکه تاثیر بحران آب بر روی منابع طبیعی بسیار شدید است، تصریح کرد: در حال 
ه ها به دلیل نبودن و جاری حاضر بسیاری از رودخانه های ما خشک هستند و اکوسیستم رودخان

 نبودن آب در آن دچار تغییر شده است.

نجفی نژاد ادامه داد: تنوع زیستی اکوسیستم های آبی دچار تغییر شده است و خشکی بیش از 
 اندازه، زمینه و شرایط فرسایش بادی و طوفان های ماسه و ریزگردها را فراهم می کند.

طبیعی گلستان گفت: در حال حاضر مساله و چالش رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
ریزگرد در گلستان نداریم ولی اگر این بحران ادامه پیدا کند می تواند برای استان هم مسایلی را 

 ایجاد کند.

وی افزود: در شمال استان تاالب های بین المللی و شناخته شده داریم و مساله بحران آب باعث 
  ی معموال فدای سایر بخش ها شود. می شود سهم اکوسیستم های آب

نجفی نژاد تاکید کرد: اگر ما در ورودی آب به تاالب های شمال استان را مدیریت نکنیم بستر تاالب 
 ها می تواند منابعی برای خشک شدن و تولید ریزگردها باشد.

سایش در وی با بیان اینکه در مینودشت و آق قال آثار فرسایش بادی را داریم، افزود: این فر
مساحت کم، موضعی و محلی است ولی اگر توجه نشود بالیی که برای دریاچه ارومیه آمد می 

 تواند در گلستان هم اتفاق بیافتد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: محیط زیست مرز نمی شناسد و 
 می کند. مرزهای استان و کشور و پیامدهای آن به جاهای مختلف هم سرایت

نجفی نژاد ادامه داد: توسعه اگر بی رویه ومبتنی بر قوانین و اصول محیط زیستی نباشد اثرات و 
 پیامدهای آن بسیار برای انسان گران بار است.
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 گلستان/  ۵ -آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم

 ها خشکسالی را باور ندارند/مصرف آب دو برابر استاندارد جهان گلستانی

 

علی رغم کم آبی آمده است :  49تیر  1۸در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/گرگان 
شدید در گلستان، این موضوع هنوز به باور ساکنان استان تبدیل نشده و مصرف آب در شهر و 

 .روستاهای گلستان دو برابر استانداردهای جهانی است

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » ین گزارش از سلسله گزارشهایا
مجموعه « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

گزارشهای توليدی دفاتر سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک 
ه ویژه بررسی پدیده حاشيه پروند»با عنوان  است. نخستين پرونده ویژه استان ها

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« نشينی در استانهای کشور

ب نظران حوزه انرژی و منابع طبیعی بخصوص بخش آب، یکی از به گزارش خبرنگار مهر، صاح
های قرن حاضر را بحران آب مطرح کرده و آن را سرمنشا بسیاری از تحوالت می  بزرگترین چالش

 دانند.

به گفته این کارشناسان بین توان تامین و شدت تقاضای آب خالیی وجود دارد که بحران آفرین 
تعادل با مجموعه راهکارهای مدیریتی قابل مهار نباشد زبان مفاهمه است و تا زمانی که این نبود 

ملی و چه در بعد جهانی تبدیل به زبان مخاصمه خواهد   ای، در بخش آب در بعد محلی، منطقه
 شد.

کشور ما جزو سرزمین های خشک کره زمین به شمار می رود و به همین دلیل بخش عمده 
یا حتی خشکی رنج می برند. گلستان نیز علی رغم استان های کشور از مشکل کم آبی و 

نزدیکی به دریای خزر و ظاهر سبز، استانی خشک است و به گفته کارشناسان و مسئوالن امر، 
 جزو چهار استان کم آب کشور به شمار می رود.

خشکسالی دیگر تنها یک پدیده در استان ما محسوب نمی شود بلکه خشکسالی از این پس 
ه است و ما هم اکنون در مرکز بحران خشکسالی هستیم. بررسی صفت استان شد

خشکسالی ابعاد گوناگون دارد که در گلستان متناسب با اقلیم می توان این معضل را دو بخش 
 شهری و روستایی و بخش کشاورزی دید.

در این گزارش سعی داریم، خشکسالی را به زندگی شهری و روستایی انسان گره بزنیم تا 
 م، نحوه مصرف انسان چه تاثیری در میزان کمبود آب دارد.دریابی

مهمترین عاملی که در بخش شهری و روستایی تاثیر گذار است، فرهنگ مصرف است. متاسفانه 
آن چه در اکثر مناطق استان مشاهده می شود، مصرف بی رویه، بی هدف و بی برنامه آب است 

 ه واقعیتی به نام خشکسالی دارد.که این موضوع نشان از نبود آگهی مردم نسبت ب

زیرا مردم گلستان همچنان می پندارند که استانی شمالی، در حاشیه خزر و با آب فراوان 
هستند. به همین دلیل است که همچنان مشاهده می کنیم حیاط و پارکینگ خانه را همچنان با 

 فت می کنند.شلنگ آب می شویند یا این که خودرو خود را با آب شرب خانگی خود نظا

لذا در این راستا ترویج فرهنگ صرفه جویی می تواند اقدامی تاثیرگذار برای کنترل بحران کم آبی 
ه و اجرای آن را ضروری می به شمار برود اقدامی که مسئولین و کارشناسان به آن تاکید داشت

  دانند.

ستور حکومتی نیست به اعتقاد برخی صاحب نظران، مردم باید بیاموزند که صرفه جویی یک د
بلکه منافع آن اجتماعی و جهانی است از این رو برای حفظ این عنصر ارزشمند و به میراث 

 گذاشتن آن برای آیندگان باید همه با هم همدل باشند.

 کمرنگ شدهدر بين مردم یی فرهنگ صرفه جو
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در بین مردم را فرهنگ صرفه جويي دراین باره یک کارشناس امور آب در گفتگو با خبرنگار مهر 
با و فرهنگ در مردم نهادينه است ، این دلیل سابقه تاريخيگلستان، کمرنگ دانست و گفت: به 

 كرد.ی را نوسازصرفه جویی كمي كوشش مي توان فرهنگ باستاني 

مهاجرت روستايیان به شهرها و باال رفتن اهمیت نقش آب در ، رشد جمعیتعلی اکبر صادق نژاد 
 دانست.مصرف سرانه آب را از جمله عوامل افزایش ه و تفريحات رفا، نظافت، بهداشت

این مدرس دانشگاه استفاده از خرد جمعی و اقشار مختلف جامعه برای فرهنگ سازی تاثیر گذار 
دانست و گفت: حتی می توان از ظرفیت هنرمندان، نویسندگان و شاعران برای این امر بهره 

 جست.

ور در یک مقطع زمانی را یکی از عوامل کمرنگ شدن فرهنگ وی واگذاری انشعاب آب بدون کنت
کرد انشعاب آب بدون كنتور واگذار ، به دلیل كمبود كنتورصرفه جویی دانست و گفت: دولت وقت 

 می کرد.پرداخت بتی هزينه ثاه اما با این حال آب مصرف كردبی رویه هر خانواده با این اقدام 

ع های چند واحدی را از دیگر موارد اسراف آب دانست و صادق نژاد نصب یک کنتور برای مجتم
به اعتقادشان حتی با برد چون می در هر خانوار را از بین یی اين موضوع انگیزه صرفه جوگفت: 

به یک میزان پرداخت آب درحالی که هزینه كنند می مصرف حتی ديگران به راصرفه جویی آنها، 
 خواهد شد.

بحث آب بدون درآمد را ضروری و دارای اهمیت دانست و گفت:  این کارشناس امور آب توجه به
شاخص آب بدون درآمد شامل سه بخش هدررفت واقعی، ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد 

 است.

شود اما به دلیل نشت  وی ادامه داد: هدررفت واقعی، آن بخش از آب است که وارد شبکه می 
 شود. ها خارج می   تقال، مخازن و انشعابفیزیکی بدون مصرف از شبکه توزیع، خطوط ان

شود اما  وی در توضیح هدررفت ظاهری آب، بیان کرد: این بخش از آب توسط مشترک مصرف می
های غیرمجاز، خطای مدیریت  های آب و فاضالب ندارد که شامل انشعاب درآمدی برای شرکت

 گیری تحویل آب است.  ها و خطای تجهیزات اندازه داده

ها و یا شیرهای  دانشگاه مصارف مجاز بدون درآمد را شامل مصارف داخلی شرکت  این مدرس
نشانی که مجاز هستند اعالم کرد و گفت: این بخش ها درآمدی ندارند اما مصرف کننده  آتش

 هستند.

 هدررفت آب در دو بخش واقعی و ظاهری می شود عمر باالی تاسيسات، موجب

ی هدر رفت آب خواستار توجه جدی به این امر شد و افزود: با وی ضمن اشاره به آمار نسبتا باال
ساله تاسیسات آبرسانی،  ۴1توجه به سابقه باالی آبرسانی در استان و عمر تقریبا بیش از 

 هدررفت آب در دو بخش واقعی و ظاهری اتفاق می افتد.

  



 

ها اشاره کرد و گفت: با صادق نژاد به هدر رفت آب به دلیل دقت ابزار اندازه گیری همچون کنتور
گذشت مدت زمانی، کنتورها فرسوده شده و باعث می شوند تا ابزار سنجش آب، خطایی در 

اندازه گیری به ما نشان دهد، وقتی ابزار اندازه گیری قابل اعتماد نباشد نمی توان به اعداد 
 خوانده شده اعتماد کرد.

ا هفت سال دانست و افزود: پس از این مدت وی استاندارد عمر استفاده از کنتور را بین پنج ت
 مشترکین باید نسبت به تعویض کنتوراقدام کنند امری که اغلب عملیاتی نمی شود.

 انشعاب غير مجاز نمونه دیگری از این تلفات ظاهری آب

این مدرس دانشگاه انشعابات غیر مجاز را به عنوان یک نمونه دیگر از این تلفات ظاهری دانست و 
متاسفانه افرادی سودجوبه صورت غیر مجاز در مسیر خطوط آب، اقدام به انشعاب غیر مجاز  افزود:

می کنند که در این صورت حجم آب تولیدی با آب مصرفی مطابقت نداشته و تجاوز به حقوق 
 هموطنان به شمار می رود.

فت آب از صادق نژاد تلفات واقعی آب را نیز شامل چندین بخش دانست و گفت: بخشی از هدرر
طریق شکستگی لوله ها در مسیر انتقال آب است زیرا در مسیر انتقال آب ممکن است هدررفت 

 آب در لوله ها بر اثر شکستگی ایجاد شود.

به گفته وی، از آنجا که لوله ها در عمق حداقل یک متری خاک قرار دارند، در بسیاری از مواقع 
فصول بارندگی دیده نمی شود بنابراین شکستگی یا نشتی های کوچک لوله به خصوص در 

 ممکن است مدت زیادی لوله شکستگی داشته باشد.

 کيفيت پائين مصالح در خطوط انتقال موجب هدر رفت آب می شود

این کارشناس درامور آب با بیان این نکته که یکی از دالیل اصلی هدررفت آب، کیفیت در مصالح به 
د: عمر برخی از لوله ها و اتصاالت به دلیل برخوردار نبودن از کار رفته در خطوط انتقال است، افزو

کیفیت و استانداردهای الزم کمتر از زمانی است که کارخانجات اعالم می کنند که البته در 
 سالیان اخیر این قبیل مشکالت مرتفع شده است.

افزود: درصورتی که وی با تاکید بر این نکته که برای تعویض لوله ها استانداردهایی وجود دارد، 
شکستگی یک منطقه بیشتر از تعداد مشخصی در ماه باشد ما را به سمت تعویض و بهبود 

 شبکه توزیع آب خواهد برد که تاثیر بسیاری در کاهش هدر رفت آب دارد.

صادق نژاد به هدررفت آب در مخازن قدیمی ذخیره آب اشاره کرد، افزود: با توجه به شرایط بحران 
شرایط کارکرد سیستم آبرسانی نمی توانیم به نشت یابی و اصالح ساختار مخازن آبی و در 

 قدیمی اقدام کنیم.

یکی دیگر از مواردی که به بحران آب دامن می زند، بحث هدررفت آب و بطور كلی آب بدون درآمد 
است، موضوع آب بدون درآمد يكی از مشكالت عمده سیستم تولید وتوزيع آب شركت های آب 



ضالب به شمار می رود که توجه به آن به صورت قابل توجهی در صرفه جویی آب تاثیرگذار وفا
خواهد بود. به همین خاطر خبرنگار مهر به سراغ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گلستان رفت تا 

 از سیاست های اتخاذ شده این شرکت برای صرفه جویی آب مطلع شود.

 خصوصی باید همکاری کنندبرای کاهش هدر رفت آب بخش دولتی و 

محمدهادی رحمتی در خصوص کاهش هدررفت آب به خبرنگار مهر، گفت: در بخش دولتی و 
 خصوصی باید یک سری اقدامات در بخش تولید و مصرف انجام شود.

وی با بیان این نکته که در قسمت تولید آب و بازسازی چاه های آب، خطوط انتقال و پمپاژ انجام 
این اقدام در تابستان کمتر با کمبود آب مواجه بوده و فشار به مردم آورده نمی  شده، افزود: با

 شود.

وی در توضیح فرسودگی شبکه های آب، گفت: بسیاری از شبکه های ما قدیمی بوده و چندین 
سال است که اصالح و به هنگام سازی آنها انجام نشده از این رو نارسایی هایی دارند که برای 

 آب و فاضالب اقداماتی را انجام داده است. رفع آن شرکت

 اعتبارات تخصيص داده با حجم کار متناسب نيست

این مسئول استانی با بیان این نکته که اعتبارات تخصیص داده با حجم کار متناسب نیست، افزود: 
 برای به روز سازی این شبکه ها اعتبار چشمگیری نیاز است.

سترش شبکه ها بنا داریم تا شبکه های قدیمی را مدیریت وی با اعالم این مطلب که برای گ
کیلومتر را نشت یابی کردیم تا جای ممکن  ۸11کنیم، افزود: در بخش عملیات نشت یابی حدود 

 از هدر رفت آب جلوگیری شود.

  

 

  

رحمتی در توضیح صرفه جویی برای مصرف آب، گفت: به این موضوع از دو دیدگاه حاکمیتی و 
 د نگاه کرد.مردمی بای

وی با بیان این نکته که دستگاه های فرهنگی باید یک سری کارهای تبلغیاتی دراین باره انجام 
دهند، افزود: برگزاری دوره های آموزشی در مدارس، مساجد با رویکرد نحوه صحیح مصرف آب از 

 جمله اقداماتی است که این دستگاه انجام داده است.

گلستان با تاکید بر این نکته که مردم هم باید موضوع کم آبی را در مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان جدی گرفته و در حد علمیاتی با مباحث کم آبی برخورد کنند، افزود: هر فردی که بر روی 

 کره خاکی زندگی می کند موظف است تا مصارف خود را مدیریت کند.

 استسرانه مصرف آب در گلستان دوبرابر استاندارد جهانی 



وی از شستشوی خودرو و حیاط منزل با آب شرب و بهداشتی اظهار نارضایتی کرد و گفت: طبق 
لیتر در شبانه روز است درحالیکه سرانه  1۵1استاندارد جهانی الگوی مصرف آب برای هر نفر 

 لیتر است. 2۳1مصرف آب هر گلستانی در شبانه روز 

گ سازی، قرار دادن روند تصفیه آب شرب در دورس رحمتی با تاکید مجدد به نیاز کشور برای فرهن
دوران ابتدایی را تاثیرگذار دانست و گفت: با این اقدام از دوران کودکی بر فرهنگ صرفه جویی 

 صحه گذاشته ایم.

وی از نبود آگاهی جامعه در خصوص میزان مصرف آب و روند تبدیل آب ها به آب شرب سالم و 
ینه ای که دولت برای به دست آوردن آب و تبدیل آن به آب شرب بهداشتی، گفت: اگر مردم از هز

سالم و بهداشتی می کند آگاهی داشتند، قطعا برای جلوگیری از این هزینه ها به صورت خود 
 جوش در مصرف آب صرفه جویی می کردند.

فرماندار گرگان در جلسه ماه گذشته به شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی و در 
الیروبی چاه و لوله کشی تاکید داشته است. یحیی خاکی شرکت آب و فاضالب، خصوص 

شهرداری و شورای شهر گرگان را مسئول تامین آب شهروندان دانست و گفت: دستگاه های 
دولتی براساس سیاست گذاری هایی که برعهده آنها گذاشته شده وظیفه دارند به مردم خدمات 

 ارائه دهند.

ه مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی نیز چندی پیش در عیسی امامی نمایند
نشست خبری به جدی گرفتن مشکل کم آبی تاکید کرد و گفت: مشکل کمبود آب گلستان جدی 

 است از این رو برای حل این مشکل باید سرمایه گذاری هایی انجام شود.

آب گلستان نشان دهنده  تاکیدات مسئوالن کشوری، استانی و شهرستانی به موضوع بحران
اهمیت این موضوع در استان است از این رو با توجه به اینکه مدیریت آب بدون درآمد کمک زیادی 
به کاهش هدر رفت آب می کند و از طرفی فرهنگ سازی در صرفه جویی آب هم تاثیر زیادی در 

ن استان از آینده ای مصرف آب دارد انتظار می رود مسئوالن استان برای این موارد و نجات داد
 بحرانی در مقوله آب هر چه سریعتر دست به کار شوند.

 گزارش: الهام رئوفی فر
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خشکی شاهرگ آمده است :  49تیر  1۸در تاریخ  دولتی مهر/پلدختر به گزارش خبرگزاری
حیاتی جنوب لرستان و اعتراض کشاورزان و فعاالن محیط زیست، مدیرکل حفاظت از محیط 

زیست لرستان را به پلدختر کشاند تا نسبت به نقش کاشت محصوالتی مانند هندوانه و برنج 

 .در این فاجعه هشداردهد

نوند ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از رودخانه کشکان در گفتگو با خبرنگار مهر مهرداد فتحی بیرا
افزود: خشکسالی های سالهای اخیر علت اصلی خشکیدن رودخانه کشکان پلدختر و کاهش آب 

 .این رودخانه است

درصد و نسبت به سال  4۸وی گفت: دبی آب رودخانه کشکان پلدختر نسبت به بلند مدت 
 صد کاهش داشته است.در ۷۵گذشته 

وی یکی دیگر از علت های خشک شدن رودخانه کشکان را وجود صدها موتور پمپ غیر مجاز و 
 پمپ های مجازی که بیش از حد مجاز پروانه بهره برداری، آب برداشت می کنند عنوان کرد.

 

مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان از وضعیت کاشت محصوالت آب دوست در حاشیه و 
االدست رودخانه کشکان انتقاد کرد و گفت: کشت محصوالت آبدوست در منطقه ویسیان مانند ب

و برنج و کشت بی رویه درخت انجیر در منطقه بن الر و زیودار ازدیگر علت های   طالبی، هندوانه
 خشکی کشکان است.

به مسئله ورود فتحی بیرانوند افزود: در این رابطه باید جهاد کشاورزی و آب منطقه ای استان 
 کرده و از کشت بی رویه و برداشت آب جلوگیری کنند.

وی گفت: در صورتی که از کشت های غیرمجاز جلوگیری نشود وضعیت کشکان در سال های 
 آینده بحرانی تر خواهد شد.

درصد تمام آب رودخانه مربوط به  ۳1مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان افزود: طبق قانون 
و اکوسیستم منطقه است که در استان لرستان این حقابه زیست محیطی رعایت محیط زیست 

 نمی شود.



 

فتحی بیرانوند تصریح کرد: متاسفانه بر اثر خشک شدن رودخانه کشکان امروز شاهد مرگ صدها 
 قطعه ماهی در این رودخانه هستیم.

کنند و نسبت به  مدیرکل محیط زیست استان از مسئوالن خواست تا دیر نشده چاره اندیشی
جمع آوری موتور پمپ های کشاورزی اقدام کنند و جرایم سنگینی برای آنان در نظر گرفته شود 

 که در صورت تحقق این امر می توان به احیای رودخانه کشکان کمک کرد.

جمعه گذشته گزارش مربوط به خشک شدن شریان حیاتی جنوب  بنابراین گزارش خبرگزاری مهر
را منتشر کرده و پیش از این بارها نسبت به برداشت غیرمجاز آب از این رودخانه و کشت  انلرست

 محصوالت آبدوست در حاشیه آن هشدار داده بود.

جنوب استان لرستان با رودخانه های سیمره و کشکان و مادیان رود، بار بخش عمده ای از تولید 
سال گذشته در استان  1۳الی های غالت استان را به دوش می کشد که با وقوع خشکس

لرستان و کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی شاهد مشکالت جدی در زمینه آب شرب در 
 شهرستانهای کوهدشت، پلدختر و رومشکان بوده ایم.

وقوع خشکسالی های در استان لرستان و کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی، رودخانه ها برای 
طوریکه در کشکان این روزها آب چندانی برای رساندن به مزارع آبرسانی خالی شده است به 

 تشنه وجود ندارد.
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این وضعیت رودخانه کشکان در حالیست که حفر چاههای غیرمجاز و فعالیت پمپ های آب هر 
آنچه از مایه حیات کشکان بوده را بلعیده تا هر روز بر عمق بحران زیست محیطی در محل این 

 ن افزوده شود.رودخانه بزرگ استا

 استمرار کشت محصوالت آبدوست و خطر نابودی کشکان

رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر پیش از این با اشاره به اینکه متوسط میزان رواناب خروجی 
رودخانه دائمی این شهرستان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به میانگین دراز مدت  ۵

افته است، ادامه داد: میزان دبی رودخانه کشکان در تیرماه سال درصد کاهش ی ۸۵تا  ۷1بین 
 4۳لیتر در ثانیه است که نسبت به تیرماه سال  ۷11جاری در محل ایستگاه آب سنجی پلدختر 

درصد کاهش و نسبت به میانگین دراز مدت  ۷۵لیتر در ثانیه بوده،  ۸11  که رقمی بالغ بر دو هزار و
 ش داشته است.درصد کاه 4۶ساله حدود  ۵۸

مهری با بیان اینکه عامل اصلی کاهش آب رودخانه کشکان استمرار کشت محصوالت آبدوست 
مانند برنج در منطقه ویسیان است، تصریح کرد: برای جبران کمبود آب رودخانه کشکان جلوگیری 

ه از کاشت محصوالت آبدوست، تغییر روش های آبیاری و استفاده از روش های آبیاری پر بازد
 ضروری بوده که در این رابطه اقداماتی صورت گرفته است.

وی یادآور شد: بهره برداری اصولی و نظام یافته ازمنابع آب، احداث سدهای مخزنی چولهول و بن 
الر، رعایت حقابه پایین دست رودخانه کشکان و تجمیع موتور تلمبه ها از مهمترین راهکارهای حل 

 است. مشکل کمبود آب رودخانه کشکان

 

رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر گفت: با توجه به خشک شدن آب رودخانه مادیان رود در 
هکتار باغ انجیر در منطقه زیودار  ۷11محل ایستگاه هیدرومتری و پایاب این رودخانه و خطر نابودی 

 این شهرستان تهدیدی جدی است.

درصد  ۶۵که منبع ارتزاق و امرار معاش  وضعیت دو رودخانه کشکان و مادیان رود در حالیست
جمعیت این شهرستان از طریق کشاورزی است و استمرار خشکی این رودخانه ها باعث تشدید 

 تنش آبی می شود و پیامد های زیان بار و پر هزینه ای برجای می گذارد.

تر مکعب از میلیون م ۵11آب مورد نیاز کشاورزی این شهرستان ساالنه به میزان  در حال حاضر 
میلیون متر مکعب از منابع زیرزمینی تامین می شود در حالیکه سطح  1۵1منابع آب سطحی و 

هکتار بوده و الزم است کشاورزان با  ۸11زیرکشت محصوالت آبدوست در پلدختر هفت هزار و 
توجه به سهمیه ابالغی سازمان جهاد کشاورزی کاشت محصوالت آبدوست را محدود و به تدریج 

 هش دهند.کا



 

بنابراین گزارش وضعیت بحران آب در جنوب لرستان در حالیست که ساالنه چندین میلیارد متر 
درصد از این میزان آب از حوزه کارون بزرگ و به  ۶۳مکعب آب از استان لرستان خارج می شود که 

کارون در  طور عمده رودخانه دز و مابقی از حوزه کرخه خارج شده و در پشت سدهای دز، کرخه و
 استان خوزستان جمع می شود.

درصد از سیمره  ۶۶این در حالیست که از میزان آب خارج شده از استان لرستان در حوزه کرخه 
درصد باقی مانده از حوزه کشکان شهرستان پلدختر خارج می شود در حالیکه سهم  ۳۳تخلیه و 

 لرستان از مهار آبهای سطحی کمتر از یک درصد است.
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 :سرپرست اداره كل منابع طبيعی خراسان شمالی

 خيز خراسان شمالی اجرایی شدحوزه آب ۹۲عمليات آبخيزداری در 

http://www.mehrnews.com/news/2854739 
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سرپرست اداره كل آمده است :  49تیر  1۸در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/بجنورد 
حوزه آبخیز خراسان  ۵۳منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: هم اكنون در 

 .شمالی عملیات آبخیزداری انجام گرفته یا در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باغبان صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت عرصه 
ی طبیعی خراسان شمالی، افزود: این استان همه ساله با بروز بالیای طبیعی مواجه بوده و از ها

 این حیث خسارت قابل توجهی بر آن تحمیل می شود.

وی اظهار داشت: بهره برداری غیراصولی از منابع طبیعی موجب كاهش ظرفیت نگهداری خاك 
 ورده است.گشته و در نتیجه افزایش فرسایش خاك را به دنبال آ

باغبان افزود: در بسیاری از نقاط استان تخریب پوشش گیاهی و یا تبدیل آنها به اراضی كشاورزی 
نامناسب موجب كاهش حاصلخیزی و نگهداری رطوبت خاك عامل افزایش قدرت تخریب جریان آب 

 می شود.

ن ترین آن شخم در جهت وی با اشاره به اینكه برای مقابله با این پدیده تدابیری وجود دارد كه ارزا
عمود بر شیب است، گفت: در بررسی های صورت گرفته در بسیاری از نقاط استان فرسایش در 

درصد فرسایش را دارند كه در این زمینه به كارگیری روش  ۵1اراضی كشاورزی سهمی بیش از 
 های سخت گیرانه بازدارنده برای كاهش فرسایش ضروری است.

گر تشدید فرسایش خاك در استان چرای بیش از ظرفیت دام در مراتع، بوته باغبان افزود: عامل دی
كنی و فعالیت های عمرانی در مناطق پرشیب است كه موجب به هم خوردن تعادل هیدرولوژیك 

 و بروز فرسایشهای شدید و به تبع آن بروز سیالب می شود.

ر سال عنوان كرد و گفت: این تن در هكتار د 1۷.۵این مسئول متوسط فرسایش خاك در استان را 
وی اظهار داشت:  رصد وسعت استان فرسایش پذیر است.د ۶۵در حالی است كه بالغ بر 

براساس قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی، دولت مكلف شده تا پایان 
به اینكه  برنامه پنجم توسعه سالیانه یك تن در هكتار از میزان فرسایش خاك بكاهد و با توجه

متر مكعب رسوب  ۴-۳تحقیقات نشان می دهد مجموع عملیات آبخیزداری در هر هكتار حدود 
این  11دهی را كاهش می دهد می توان گفت در خراسان شمالی برای اجرایی شدن ماده 

 برابر وضعیت اجرایی فعلی باید عملیات آبخیزداری انجام شود. 11قانون سالیانه 

حوزه آبخیر استان  ۵۳بع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی افزود: در سرپرست اداره كل منا
حوزه آبخیز دیگر نیز مطالعه تفصیلی  2۸عملیات آبخیزداری انجام گرفته و یا در حال اجرا است و در 

 اجرایی انجام شده اما به علت عدم تامین اعتبار اجرای آن آغاز نشده است.

ملیات آبخیزداری در آن اجرایی شده معادل هشت درصد به گفته وی مساحت حوزه هایی كه ع
 استان است.

باغبان گفت: جهت مقابله با فرسایش های مختلف اجرای عملیات آبخیزداری و منابع طبیعی 
ضروری است و این عملیات ها با افزایش تولیدات مختلف زراعی، مرتعی، جنگلی و دامی اثرات 

وی تصریح كرد: با توجه به زیان های اقتصادی و  اشت.مفید و اشتغالزایی خواهند د اجتماعی
اجتماعی ناشی از فرسایش خاك و جریان سیالب های ویرانگر غیر طبیعی ناشی از تخریب 

آبخیزها كه آثار زیان بار فراونی در بخش های مهم عمرانی و اقتصادی كشور از قبیل كشاورزی، 
بع طبیعی و ... به جای می گذارد روشن است كه دامداری، آب و برق، راه و ارتباطات، مسكن، منا

اگر بخواهیم سرمایه گذاری های كالن دولت در این زمینه ها به توسعه دراز مدت، مستمر و پایدار 



اقتصادی بیانجامد باید برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری را به عنوان زیربنای اقدامات در جهت 
 توسعه پایدار گسترش داد.

داره كل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: از سوی دیگر بهره وری سرپرست ا
كامل از سرمایه گذاری مالی و نیروهای انسانی و منابع اقتصادی استان از قبیل اراضی زراعی، 

جنگلی، مرتعی، سدهای بزرگ، راهها و ... جز با اجرای طرح های اصالح كاربری اراضی حفاظت 
، پخش و بهره برداری از رواناب ها در قالب طرح های منابع طبیعی و خاك، كنترل سیالب

 آبخیزداری به دست نمی آید.

====================== 

 :مدير آب و فاضالب روستايی شهرستان خدابنده

 روستای خدابنده جيره بندی شده است ۲۱آب در 
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مدير آب و فاضالب آمده است :  49تیر  1۸در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/زنجان 
بندی  روستای شهرستان خدابنده آب جیره ۳۴ روستايی شهرستان خدابنده گفت: در بیش از

به .روز فقط يك ساعت آب آشامیدنی دارند ساعت شبانه 2۴شده است و برخی روستاها در 
روستای  2۳2محرمی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از  گزارش خبرنگار مهر، امیر

 211وع شامل هزار و در مجم2۳روستا تحت پوشش قرار دارند كه  12۴شهرستان خدابنده، 
كنتور خراب در روستاهای شهرستان خدابنده خبر داد و  ۷11مشترك است.وی از وجود هزار و 

  تاکید کرد: مشتركان باید سریعا نسبت به تعویض كنتورها اقدام كنند.

شهرستان خدابنده الزمه ارائه خدمات به روستاییان را پرداخت  مدیر آب و فاضالب روستایی
ها و  جویی نكردن در آب باعث خشك شدن چاه افزود: صرفه  ب بها عنوان كرد وموقع آ به

 شود و این دیگر قابل جبران نیست. خشكسالی می

آبی قرار دارد كه باید با همكاری  محرمی ادامه داد: در حال حاضر كشور ایران در وضعیت بی
وی درباره وضعیت نیم.ه فرهنگ صحیح مصرف آب تالش کها در زمینه توسع مطبوعات و رسانه

منابع آب شهرستان خدابنده گفت: االن از لحاظ كمی در وضعیت بسیار بدی قرار داریم كه اگر 
  وضع اینگونه ادامه پیدا كند كیفیت آب نیز زیر سوال خواهد رفت.

رود غلظت آن نیز  با بیان اینکه وقتی آب پایین می شهرستان خدابنده مدیر آب و فاضالب روستایی
درصد آب در كشاورزی، چهار درصد برای شرب و سه درصد در صنعت  4۳خواهد شد، گفت: كم 

 شود. مصرف می
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باعث باال  محرمی افزود: استفاده از كودهای نامرغوب كه مورد تایید وزارت جهاد كشاورزی نیست،
وی مدیریت صحیح آب را نیازمند بسیج همگانی دانست و گفت: باید شود. رفتن غلظت آب می

 عی كنیم كمیت و كیفیت آب بدتر از این نشود.س

شهرستان خدابنده به عملكرد اداره شهرستان در راستای جلوگیری  مدیر آب و فاضالب روستایی
های غیر مجاز در  های غیرمجاز اشاره كرده و گفت: با اصالح منصوبات و پركردن چاه از فعالیت چاه

  جویی شده است. مصرف آب صرفه

حلقه  ۷۶۷حلقه و غیرمجاز را هزار و   ۴11های مجاز شهرستان را دو هزار و  اهمحرمی تعداد چ
عنوان كرده و افزود: این رقم قطعی نیست چون خیلی از صاحبان چاه های آب در شهرستان 

 اند. نام نكرده خدابنده هنوز در سایت ثبت

د در تمام نقاط شهرستان خدابنده افزود: غیر از بخش سجاسرو مدیر آب و فاضالب روستایی
ایم و از كشاورزان درخواست داریم در مصرف آب  های غیر مجاز را پر كرده شهرستان چاه

 جویی كنند تا این نعمت الهی را از دست ندهیم. صرفه

======================= 

 :رئيس مرکز بين المللی قنات

 الههزار س۲نسل مقنيان درحال انقراض است/ تالش برای گردآوری تجربيات 
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رئیس مرکز بین المللی  آمده است :  49تیر  1۸در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/یزد 
قنات با اشاره به اینکه دیگر مانند گذشته مقنی قنات نداریم، گفت: اغلب مقنیان قنات باالی 

 .سال سن دارند و افراد جوان برای زنده نگه داشتن این پیشه تربیت نشده اند ۷1

رادی که در حفر قنات علی اصغر سمسار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اغلب اف
سال سن دارند و دیگر مقنی  ۷1و  ۶1تجربه دارند و دارای مهارت در این زمینه هستند، باالی 

 .جوان در این زمینه نداریم

وی عنوان کرد: از آنجا که قنات کاربری خود را نسبت به گذشته از دست داده است، به حفر قنات 
 بنابراین نسل جوان کمتر به دنبال آن بوده اند. دیگر نمی توان به عنوان یک شغل نگاه کرد
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سمسار یزدی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که امکان انجام آن برای انتقال تجربیات مقنیان به 
آیندگان وجود داشت، مستندسازی تجربیات آنها در مرکز بین المللی قنات و سازه های آبی 

 تاریخی بوده است.

کتاب تجربیات خبرگان قنات تدوین شده و در آن اطالعات مرتبط با حفر وی افزود: در این راستا 
 قنات از زبان بزرگان و خبرگان این حرفه به همراه عکس و ... مستندسازی شده است.

سمسار یزدی ادامه داد: بسیاری از افرادی که از نظرات آنها در مورد قنات در این کتاب استفاده 
ه نظر می رسد مستندسازی این پیشه ارزشمند در قدیم، می تواند شده، درگذشته اند بنابراین ب
 به ماندگاری قنات کمک کند.

هزار رشته قنات فعال در سطح کشور وجود دارد، عنوان  ۳1وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 
کرد: متاسفانه به دلیل حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق، هر سال تعدادی از این قنات ها 

 می شوند. خشک

سمسار یزدی با بیان اینکه در ایران طی سالیان اخیر قناتی حفر نشده است، خاطرنشان کرد: 
اگر با دید اقتصادی به قنات نگاه کنیم، حفر آن دیگر مقرون به صرفه نیست اما اگر با دید زیست 

 ه دست آورند.گاه خود را دوباره بمحیطی به این سازه ارزشمند نگاه شود، قنوات می توانند جای

===================== 

 مهر گزارش می دهد؛

 گيرد وقتی شریان حياتی دشت قزوین حيات مردم را می

آبیاری  کانال هایآمده است :  49تیر 1۸به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / قزوین در تاریخ 
دشت قزوین که برای سیراب کردن مزارع کشاورزی احداث شده چند سالی است به دلیل 
شنای برخی افراد به قربانگاه انسانهای سهل انگاری تبدیل شده که جان خود را فدای بی 

 .احتیاطی می کنند

بعد از  ۶به گزارش خبرنگار مهر، مادر با دلهره پارک بازی را به دنبال پسرش می گردد، ساعت 
ظهر است، پسر بچه در پارک در حال بازی بوده؛ مادر نگران است. باز هم پسر بچه بازیگوش دیر 
کرده است، همین االن این جا بود داشت تاب بازی می کرد، این را به خانم های همسایه می 

 .گوید و از آن ها درمورد پسرش سوال می کند؛ هیچ کدام او را ندیده اند

 ... پسر همسایه : علی! پسر منو ندیدی؟ همین جا بود خاله رو می کند به

 .هنوز پسرک به خانه باز نگشته؛ همه اقوام جمع شده اند 11  ساعت

وانت های بار شخصی، ماشین های آتش نشانی و حتی مردهای جوان بلندگو به دست در 
ساله  ۸ه ای ساله گم شده؛ خانواده پسر بچ ۸کوچه های شهر صدا می زنند: پسر بچه ای 

 .نگران هستند

این ماجرا تا صبح ادامه دارد؛ خبری از پسرک نیست؛ پلیس، نیروهای امدادی و آتش نشانی در 
جستجوی پسرک هستند؛ دیگر فرضیه بازیگوشی بچه گانه که شاید بدون اجازه جایی رفته 

می شود، ازمیان برداشته شده؛ چه بالیی سر پسرک آمده است؛ همه بیمارستان ها جستجو 
شاید ربوده شده باشد. اما راز این گم شدن را تنها چند کودک می دانند که آنها هم از ترس اتهام 

 .حرفی نمی زنند

بعد از یک روز تمام جستجوی ناامید کننده تنها شک قطعی خانواده و نیروهای امدادی به کانال آب 
نمونه و اتفاقا از کنار پارک بازی است؛ کانال آبیاری دشت قزوین که از داخل شهر محمود آباد 

 .کودکان می گذرد
  

 ۵1ساله را  ۸نیروهای امدادی عازم می شوند و بعد از سه روز جستجوی مداوم جسد پسر بچه 
 .کیلومتر آن سو تر پیدا می کنند



 غرق شدن در کانال آب دشت قزوین؛ سناریوی تکراری

ی غرق شدن یکی از اهالی را در کانال آب این اولین باری نیست که مردم این شهر خبر ناگهان
می شوند گویی دیگر این نوع از مرگ نیز در بین مردم شهرهای مسیر کانال آب تکراری شده 

 .است

جوانان، نوجوانان و کودکانی که در فصل گرما به بهانه آب بازی و شنا کردن در کام این غول 
 .فاقی وارد این جریان بزرگ آب می شوندپریشان فرو می روند و یا حتی افرادی که به طور ات

با شروع فصل گرما اما علی رغم هشدارهای فراوان و عالیم هشدار دهنده و حتی در برخی از 
مکان های پر خطر نصب گاردیل باز هم شاهد افزایش روز افزون تعداد خانواده های داغدار در این 

های خشکیده زمین های قزوین برساند ماجرا هستیم، کانال آبی که قرار بود زندگی را به رگ
 .زندگی مردم این شهر را می گیرد

  
 کانال آبياری دشت قزوین شریان حياتی کشاورزی

 124رشته کانال درجه یک به طول  12کیلومتر کانال اصلی،  4۴شبکه آبیاری دشت قزوین دارای 
 2۳۸درجه سه به طول  رشته کانال 41کیلومتر،  ۸۵رشته کانال درجه دو به طول  ۳1کیلومتر، 

است که سهمیه سالیانه آب کشاورزی شبکه مذکور از سد  ۴کیلومتر کانال درجه  ۵11کیلومتر و 
 .طالقان از طریق این کانال ها منتقل و توزیع می شود

این شبکه آبیاری را شاید بتوان تنها منبع دائمی و مطئمن تامین آب کشاورزی دشت قزوین 
نال از بین شهرها و روستاها تا رسیدن به مسیر مورد نظر سبب شده تا دانست، اما گذر این کا

هر ساله شاهد ارائه آمار گوناگونی در خصوص آمار غرق شدگان در شهر ارائه شود شهری که 
 .هر چند یک شهر ساحلی محسوب نمی شود اما تعداد غرق شدگان باالیی دارد

 درصدی آمار غرق شدگان در قزوین ۹۳کاهش 

نفر بر اثر غرق  12ه مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین طی یازده ماهه سال گذشته به گفت
شدن در استان قزوین جان خود را از دست دادند ولی این رقم درمقایسه با مدت مشابه سال 

 .درصد کاهش یافته است ۵2نفر حدود 2۵گذشته با تعداد 

درصد کل متوفیان غرق شدگی را تشکیل  ۸۴نفر از این افراد که  21مهرداد تائبی افزود: تعداد 
می دهند، طی شش ماه از اردیبهشت تا مهر ماه که عمدتا از فصول گرم سال است دچار حادثه 

 .و در نتیجه غرق شدگی شده اند

غدیر موسی خانی معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین در این 
ذشته شاهد کاهش آمار غرق شدگی در استان بودیم که خصوص به مهر گفت: البته سال گ

 .شاید بتوان علت آن را قطع بودن جریان آب در کانال های آب کشاورزی استان دانست
  

اما بیشترین تعداد غرق شدگان در کانال های شهر قزوین اتفاق افتاد در  42وی بیان کرد: در سال 
دشت قزوین غرق شدند که بسیار جای تاسف  نفر در کانال های آبیاری 1۵آن سال نزدیک به 

 .نفر در این کانال غرق شده اند 2دارد و امسال هم از ابتدای فصل گرما تاکنون 

 گرمای هوا نباید مردم را به کام مرگ بکشاند

وی با اشاره به آغاز فصل گرما بیان کرد: متاسفانه این فرهنگ بد در بین مردم جا افتاده است که 
ان و به ظاهر تمیز دیدند آن هم در فصل گرما برای شنا کردن یا تفریحات خارج از هر جا آبی رو

شهر کنار آن می نشینند در حالی که آمار قابل توجهی از غرق شدگان دراین کانال ها نیز اصال 
 .قصد شنا کردن نداشتند و به طور اتفاقی درون کانال افتاده اند

ته باشند که قزوین یک شهر ساحلی نیست و اگر نیاز موسی خانی افزود: مردم باید توجه داش
 .به تفریح های آبی دارند باید از استخرهای داخل شهر استفاده کنند

  
معاون عملیات سازمان آتش نشانی قزوین گفت: در برخی موارد علت حادثه استفاده از جاده 



بارندگی بسیار لغزنده  های کنار کانال است که عمدتا هم این جاده ها خاکی هستند و در صورت
خواهند بود و در حوادثی دیده شده که موتورسواری یا خودرویی به علت شیب و لغزنده بودن به 

 .داخل کانال کشیده شده است

 سرعت آب کانال عامل بسياری از حوادث است

موسی خانی بیان کرد: شکل کانال های آب به شکل ذوزنقه ای است که بتواند آب را با سرعت 
ال در دشت مسطح قزوین به زمین های کشاورزی برساند به همین دلیل برای این که آب بتواند با

 ۸این مسافت را طی کند باید این شکل را داشته باشد و به علت این که سطح آب مساحت 
متری است در نظر اول آب راکد و بسیار آرام دیده می شود در حالی که سرعت  ۴متری و در کف 

 .کانال تا حد بسیار زیادی باالست که علت بسیاری از حوادث و غرق شدگی هاست آب در پایین

مترمکعب در ثانیه است که همین فشار  ۸وی افزود: سرعت آب معموال در این کانال ها نزدیک به 
زیاد و شکل ذوزنقه ای کانال سبب شده تا فرد در مدت زمان بسیار کمی جان خود را از دست 

آب کانال بسیار سرد است که سبب گرفتگی عضالت و شوکه شدن ناگهانی  بدهد از سوی دیگر
فرد می شود که حتی شناگران ماهر نیز به سختی می توانند در این وضعیت جان سالم به در 

 .ببرند
  

معاون عملیات آتش نشانی قزوین گفت: هم چنین برای حفظ سرعت آب، سیفون ها و دریچه 
متر به عمق  1۵که برخی از سیفون ها یک مرتبه جریان آب کانال را هایی داخل کانال وجود دارد 

متری آب دوباره به سطح باز می گردد که  1۵زمین می فرستد و بعد از طی مسافتی در عمق 
 .مواجهه با این سیفون ها بدون شک فرد را از پا خواهد انداخت

 راه کار مدیریت بحران استانداری

ان استانداری قزوین ادامه داد: اهمیت مسئله سبب شد تا این این عضو کارگروه مدیریت بحر
موضوع در کارگروه مدیریت بحران استانداری قزوین مطرح شود و کمیته ای متشکل از آتش 

نشانی و هالل احمر، مدیریت بحران، اداره راه؛ آب منطقه ای و جهاد کشاورزی از مسیر کانال 
ت شناسایی و مقرر شد ضمن رفع برخی از مشکالت، بازدید کردند و نقاط حادثه خیز و مشکال

 .اطالع رسانی مناسب نیز انجام شود
  

موسی خانی بیان کرد: تنها راهکار مناسب و قطعی بیان شده در این کارگروه ایمن سازی کانال 
از   کیلومتر 21بود که باید در یکسری از مسیرهای کانال گاردیل نصب شود که در حال حاضر تنها 

ر گاردیل دارد و مکان هایی که کانال از داخل شهرها عبور می کند سرپوشیده باشد اما به مسی
 .به طور کامل اجرایی نشد  دلیل هزینه های بسیار سنگین این طرح

  
 متولی اصلی رسيدگی به این مسئله کيست؟

ام فعالیت بهره بردار کانال های آبیاری دشت قزوین شرکت آب منطقه ای است که نگهداری و انج
های پیشگیرانه را بر عهده دارد البته تاکنون کارهای زیادی در این مورد انجام شده که نصب 

تابلوهای هشدار دهنده، گاردیل و هشدارهایی که از رسانه ها اعالم شده در چند سال اخیر با 
جدیت بیشتری پیگیری شده است اما باید توجه داشت که مسافت طوالنی این کانال سبب 

شده است که اعتبارات دولتی آن هم فقط از سوی شرکت آب منطقه ای پاسخگوی آن نباشد و 
نیاز است تا شهرداری ها نیز در این خصوص وارد کار شوند و با همراهی این شرکت بخشی از 

 .هزینه های مربوطه را متقبل شوند تا مردم آسیب کمتری از این حوادث ببینند

 خش کانالنجف آباد حادثه خيزترین ب

معاون عملیات آتش نشانی قزوین تصریح کرد: آخرین مورد غرق شدگی در سال جاری در نجف 
آباد اتفاق افتاد به دلیل نزدیکی کانال به دانشگاه شهید بهشتی این شهر دانشجویان بعد از 
 11ت فراغت از تحصیل قصد شنا کردن در آب را داشتند که در کانال سقوط کرد و ماموران ما در مد

 .دقیقه که سریعترین زمان بود خود را به محل حادثه رساندند که فرد غرق شد



وی افزود: منطقه نجف آباد پر خطرترین نقطه کانال است که باید تصیمی جدی برای آن گرفته 
 .شود

 ملکی: گاردریل در نقاط حادثه خيز نصب شده است

قه ای قزوین در این باره به خبرنگار مهر یدهللا ملکی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منط
اصلی بروز حادثه در کانال است   گفت: متاسفانه سهل انگاری و بی توجهی به هشدارها عامل

که تا فرهنگ سازی نشود و مردم این خطر را جدی نگیرند به هر میزان هم هزینه شود باز بروز 
 .حادثه اجتناب ناپذیر است

ی با احساس مسئولیت خود در این زمینه ضمن شناسایی ملکی گفت: شرکت آب منطقه ا
متری تالش کرد از ورود افراد به کانالها در مناطق پر خطر  ۵11مناطقه حادثه خیز و تعیین حریم 

 .جلوگیری کند

وی تصریح کرد: نصب تابلو هشداردهنده، نصب گاردریل، نصب بنر و توزیع اطالعیه در مناطق و 
سیما و مطبوعات محلی برای حساس کردن مردم صورت گرفته اما رسانه های گروهی، صدا و

 .هنوز شاهد بی توجهی مردم به هشدارها هستیم

کیلومتر  1211معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین یادآورشد: طول کانال 
م کیلومتر است که قابل دسترسی برای عمو 2۴11است که با احتساب دو طرف کانال مجموعا 

است و این حجم با هزینه های چند صد میلیارد تومانی امکان گاردریل شدن را ندارد و منطقی 
نیست که فکر کنیم می توان همه مسیر را گاردریل نصب کرد و حتی این کار صورت گیرد بازهم 

 .عده ای که قصد شنا دارند براحتی قادر به شنا خواهند بود لذا فقط باید مردم همراهی کنند

کیلومتر گاردریل نصب  ۳۶کی گفت: با همه این مسائل در مناطق پر خطر و عبور خودرو تاکنون مل
 .شده که این کار سه میلیارد تومان هزینه داشته است

وی اضافه کرد: تاکنون پنج نفر در سال جاری به علت بی احتیاطی و شنا در کانالها جان خود را از 
شدارهای مسئوالن را جدی بگیرند و برای چند لحظه شنا دست داده ه اند که توصیه می کنیم ه

 .جان خود را به خطر نیندازند

ملکی یادآورشد: معموال بعد از هر حادثه برای خارج کردن جسد با مشکالت فراوان تا چند روز باید 
 هزار نفر کشاورزان بهره بردار مسیر بسیار مشکل ساز ۳1آب کانال قطع شود که این کار نیز برای 

است و گاهی بی توجهی افراد نه تنها جان آن را می گیرد بلکه کشاورزان، تیم های امدادی و 
 .دستگاه های زیادی را درگیر خود می کند

 خانواده ها مراقب فرزندانشان باشند

مراقب باشیم شادی های زودگذر ناراحتی های دائمی را برای عزیزانمان رقم نزند با همه همه 
بیشترین توجه و بیشترین وظیفه بر گردن   مسئوالن و دستگاه ها گفته شد اماوظایفی که برای 

خود ماست که باید این اموزش را به فرزندان و جوانان خانواده منتقل کنیم که با شادی های 
 .زودگذر ناراحتی های دائمی را برای عزیزانمان ایجاد نکنیم

وسته در پی اقدام به شنای داوطلبانه بوده و بسیاری از حوادثی که در این کانال ها به وقوع پی
افرادی که خود را به کام مرگ فرستادند و برای لحظه ای خنک شدن و تفریح کردن هم جان خود 

 .را از دست دادند و هم دیگران را داغدار کردند

کانالهای آبیاری دشت قزوین به هیچوجه محل مناسبی برای شنا نیست، آب آرام کانال ما را 
 .سه نکند تا برای چند لحظه شادی یک عمر پشیمانی را به ارمغان آوریموسو
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 فعاالن حاضر در گاوخونی با مهر مطرح کردند؛

 کند/ اهميت احيای تاالب مشکالتی که همچنان گاوخونی را تهدید می

 خبرنگار: فاطمه کازرونی

آمده است : گرچه جاری شدن  49تیر 1۸به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / اصفهان در تاریخ 
المللی زنده کرده اما نباید از  این تاالب بینای را برای احیای  آب در تاالب گاوخونی امیدهای تازه

 .مشکالت این تاالب غافل شویم و نباید اجازه دهیم گاوخونی در دام خشکسالی گرفتار شود

المللی گاوخونی به عنوان یکی از زیباترین تاالب های ایران به  به گزارش خبرنگار مهر، تاالب بین
انسیون جهانی رامسر به ثبت رسیده و یکی از سال پیش در کنو ۴1های زیستگاهی  دلیل ارزش

 .رود  المللی ایران به شمار می  تاالب بین 22

شوند که عالوه بر اینکه  زیست محسوب می  های محیط ها در تمامی جهان یکی از میراث تاالب
کننده هوا هستند و مانع گسترش گرد و خاک می شوند تمامی فضوالت و سموم خاک و  تعدیل

 .کنند کارخانجات را نیز به سمت خود کشیده و آنها را تصفیه می آب و پساب

ها با غول خشکسالی دست و پنجه نرم  ترین تاالبهای ایران مدت گاوخونی به عنوان یکی از مهم
کرد بلکه مشکالت ناشی از خشکی این  کرد اما این دیو سیاه، تنها گاوخونی را تهدید نمی می

تمامی شهرهای دور و اطراف از جمله پایتخت را تحت تاثیر قرار داده المللی کم کم  تاالب مهم بین
 .بود

آبه  زیست در ارتباط با تخصیص حق  با وجود قولهای مکرر مسئوالن و سازمان حفاظت محیط
ای که احتمال انقراض  سال بود که آبی به تاالب جاری نشده بود به گونه 11گاوخونی بیش از 

 .رفت صر به فرد این تاالب میهای نادر و منح برخی گونه

ها و کارشناسان بود که خبر رسیدن آب به تاالب  درست در بحبوبه انتقادهای مکرر رسانه
ای را در دلها زنده کرد اما باید توجه داشت که چراغ هشدار در  گاوخونی بار دیگر امیدهای تازه

های صحیح  ریزی ری و برنامهارتباط با آینده گاوخونی در ذهن مسئوالن خاموش نشود و با هشیا
 .های خشکی تاالب تکرار شود کامی های اخیر بار دیگر تلخ آبی اجازه ندهیم تا با توجه به کم

 نقش تاالب گاوخونی در مهار بيابان زایی و تغذیه آبهای زیرزمينی

زیست و ساکن منطقه ورزنه که ماهانه برای بررسی   در این ارتباط احمد شهبازی فعال محیط
ضعیت تاالب گاوخونی به این منطقه سرکشی می کند در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این و

شود و  آبی به چه دلیل تا این حد صحبت از لزوم احیای تاالب گاوخونی می سوال که در شرایط کم
ه شود، اظهار داشت: در زمانی ن رود یاد می از زنده کردن این تاالب در حد ارزش احیای زاینده

چندان دور،این تاالب به عنوان تنها دریاچه آب شور دائمی در فالت مرکزی کشور با استوار کردن 
آبهای   زایی و تغذیه پوشش گیاهی و ممانعت از حرکت شن های روان نقش موثری در مهار بیابان

 .کرد زیرزمینی ایفا می

ری از فرسودگی و جابجایی وی افزود: این تاالب در بهبود و بهسازی کیفیت آب، خاک و جلوگی
گردی، حفظ تنوع زیستی و  خاک و کنترل سیالب نیز نقش داشته است و تقویت صنعت طبیعت

 .های دیگر این تاالب بوده است ذخایر ژنتیکی و معتدل کردن هوای اقلیمی از ویژگی

نمک  زیست تصریح کرد: خشک شدن گاوخونی تاالب را به چشمه تولید گرد و غبار و  فعال محیط
 .تبدیل کرد که بر دیگر نقاط کشور نیز تاثیرگذار است
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کند متوجه  وی اضافه کرد: با توجه به موارد یاد شده و خطراتی که سالمتی مردم را دنبال می
می شویم که چرا از تاالبی که این سالها نقش مهمی در حفظ سالمتی مردم داشته است در 

 .شود می بخشد یاد رودی که زندگی می کنار زاینده

 های گياهی و جانوری تاالب کاهش تنوع گونه

شهبازی در ارتباط با تاثیرات خشکسالی های اخیر بر پوشش گیاهی و جانوری این ناحیه ابراز 
پرنده  ۷1ای که از  المللی مانند سابق نیست به گونه داشت: اکنون دیگر چهره این تاالب مهم بین

ست و کاهش چشمگیری در پرندگان این منطقه شاهد گونه باقی مانده ا 21آن اکنون تنها 
هستیم؛ البته من تا سوم خرداد نیز دسته ای فالمینگو، اردک، مرغابی، حواصیل و چند گونه دیگر 

 .از پرندگان تاالب را مشاهده کردم اما تنوع آنها به شدت کاهش یافته است

ر پیوسته است، افزود: زمانی که های مختلف تاالب به یکدیگ وی با اشاره به اینکه پوشش گونه
پوشش طاق و در نتیجه حیواناتی همچون خرگوش و موش کانگورویی که غذای پرندگان شکاری 

دهد کم شوند، پوشش جانوری این نوع پرندگان نیز ضعیف می  مانند عقاب، باز را تشکیل می
 .شود

تاالب گاوخونی کاهش محیطی  زیست تاکید کرد: هم اکنون گستردگی بهینه زیست  فعال محیط
یافته و پوشش گیاهی خاص تاالب به دلیل کویری بودن منطقه بیشتر شامل جنگل های طاق و 

گز است اما با توجه به خشکسالی های اخیر در واقع اکنون گستره پوشش گیاهی و جانوری 
 .تاالب کوچکتر شده است

دهد و تحت تاثیر  ای پوشش می های ماسه وی افزود: از سویی کل حاشیه غربی تاالب را دیواره
های طاق را در این منطقه شاهد بودیم اما اکنون به دلیل  رطوبت تاالب پوشش خوبی از درختچه

های طاق کاهش یافته  ها خشک و بوته پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی بسیاری از این درختچه
 .است

چقدر تاثیر داشته است، گفت: از  رود در این عوارض شهبازی در ارتباط با اینکه خشکی زاینده
جمله این عوارض گستردگی نمک است؛در جنوب تاالب به طرف دهکده خارا به دلیل سطح کمتر 
آب، معدن نمک تشکیل شده است اما اکنون این منطقه نمکی در حال گسترش به طرف شمال 

 .ه استاست و بدین ترتیب به شرایطی رسیده که جنوب سطح تاالب را نیز نمک پوشاند

وی اضافه کرد: زمانی که تاالب تحت تاثیر باد قرار گیرد در مناطقی همچون خارا مخلوط نمک و 
ماسه با باد پراکنده می شود که با ایجاد گستردگی پوشش نمکی همین شرایط برای شمال نیز 

 .ایجاد و با نفوذ نمک در میان ترکیبات آبرفتی پوشش گیاهی این مناطق نیز ضعیف می شود

 احيای تاالب نيازمند جریان مداوم آب است

زیست با اشاره به اینکه رسیدن جریان اندک آب کنونی به تاالب بسیاری از این   فعال محیط
 .ترین آنها پراکنده نشدن ریزگردهای سمی است مشکالت را برطرف خواهد کرد گفت: از مهم

های گیاهی و جانوری آن به  گشت گونهوی افزود: اما باید دقت کنیم که احیای تاالب به ویژه باز
شکل طبیعی نیازمند جریان آب مستمر و مداوم است و بر این اساس نباید به دلیل مرطوب شدن 

 .گاوخونی از راهکارهای احیای کامل تاالب غافل شویم

زیست با اشاره به بهترین راهکار رفع مشکالت تاالب گاوخونی و زاینده رود بیان   فعال محیط
رود  یریت آب زاینده باید از دیدگاه کالن به موضوع خشکی تاالب توجه شود و در زمینه مد داشت:

 .مسائل جانبی را کنار بگذاریم

مدیریت تغییر یافته   های زمینی در حوزه کشاورزی با سوء شهبازی گفت: در سالهای اخیر کاربری
ای بایر به فضای سبز ای که زمین های کشاورزی خشک و به جای آن زمین ه است به گونه

 .تبدیل شده است  گسترده



وی ادامه داد: بر این اساس این حوضه نیازمند مدیریت واحدی است که به مباحث کارشناسی 
نگری و جانبداری صرف و  محیطی تاالب از سرچشمه تا پایاب وارد باشد و بدون سیاسی زیست

 .ایت و مسایل کارشناسی را اعمال کندبیجا از یک موضوع قوانین مرتبط با حریم رودخانه را رع

زیست با توجه به قول استاندار اصفهان در ارتباط با استفاده از پساب و تاثیر آن در   فعال محیط
احیای تاالب تصریح کرد: اکنون که آب به تاالب گاوخونی رسیده است امید به احیای این تاالب 

رایط خشکسالی گزینه بسیار مناسبی برای افزایش یافته اما به یقین استفاده از پساب در ش
 .احیای تاالب گاوخونی است

وی افزود: به دنبال جاری شدن آب به هر شکلی، شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی نیز تغییر 
آبه تاالب ادامه پیدا کند کم کم با افزایش تعداد پرندگان و با ایجاد  کند و اگر این روند تامین حق می

سب کنترل ماسه و ریزگردها که اکنون خطر جدی برای نقاط مرکزی ایران پوشش گیاهی منا
 .محسوب می شود نیز با مرطوب شدن تاالب کنترل می شود

شهبازی گفت: بدین شکل عالوه بر احیای تاالب، صنعت اکوتوریسم نیز در این منطقه بار دیگر 
 .گیرد جان می

مداوم تاالب را رصد کردم که در هر بار  وی ادامه داد: من از فروردین ماه تاکنون به شکل
خوشبختانه هنوز تعدادی فالمینگو که پرندگان اصلی تاالب هستند را در این بخش مشاهده کردم 

 .فالمینگو در تاالب وجود داشت ۶1و آخرین بار در تاریخ سوم خرداد 

و اگر شرایط تاالب وی تاکید کرد: البته این فالمینگوها به رسم عادت از این مکان عبور کردند 
کردند اما اکنون تعدادی از این پرندگان باقی  مساعدتر بود شاید تعداد بیشتری مهاجرت می

رسد شرایط تا  اند خود را با این شرایط سازگار کنند و از این رو به نظر می اند که توانسته مانده
 .ب بهتر نیز خواهد شدحدودی بهتر شده است و به یقین با شرایط فعلی جریان آب به سمت تاال

 خطر انقراض گونه های جانوری ویژه تاالب در صورت ادامه روند خشکسالی

همچنین رضا خلیلی ورزنه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسیدن آب به گاوخونی اظهار 
داشت: هم اکنون جمعیت پرندگان مهاجر تاالب بسیار کم شده است اما امسال فالمینگو، پرنده 

صلی گاوخونی در این تاالب مشاهده شده است که اگر وضعیت فعلی ادامه می یافت امکان از ا
 .میان رفتن آنها وجود داشت

رود  اند به تازگی در زاینده وی ادامه داد: تعدادی از حیواناتی که تصور می شد از میان رفته
انه است که با مشاهده شده است که از جمله آنها ماهی گورخری است که خاص این رودخ

 .برگشت آب و رسیدن آن به تاالب امید احیای این ماهی و زیاد شدن آن نیز می رود

داران میراث فرهنگی و طبیعی ورزنه ابراز داشت: گرچه این آب اندک  مدیرعامل انجمن دوست
است اما تمام امید ما این است که با توجه به خشک شدن نیزارهای گاوخونی با رسیدن آب، 

 .ه پرندگان است بار دیگر احیاء شود ل دلتای تاالب که زیستگاحداق

خلیلی ورزنه با بیان اینکه مردم با کمک به دولت و با جلوگیری از برداشت های غیرمجاز کمک 
آبه زیست محیطی تاالب تامین شود، افزود: با توجه به دخل و تصرف های حریم  کردند حق

داریم که با ایجاد جاده دسترسی در دو طرف زاینده رود تا رودخانه از مسئوالن این درخواست را 
تاالب گاوخونی کمک کنند تا نظارت و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آسان شود و در این 

 .رود بسیار ضروری است ارتباط ایجاد ایجاد میراب و پلیس برای زاینده
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 گلستان/  ۲ -آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم

 چهارم بحران آب کشور/ کشاورزی استان مدیریت شده نيستگلستان رتبه 

 زهرا خورشيدکالیی -مریم رضایی  -گزارش : محمد چراغعلی 

 عکس: ابوطالب ندری

آمده است : محوریت اقتصاد  49تیر 1۸در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / گرگان 
گلستانی در حالی برپایه کشاورزی است که به عنوان چهارمین استان دارای بحران آب مطرح 

 .اند است و کشاورزان نیز بیشترین سهم را در مصرف آب استان به خود اختصاص داده

بی و مدیریت بحران آب در پرونده ویژه بررسی پدیده کم آ» این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای تولیدی دفاتر « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومین « استانهای کشور

سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است. نخستین پرونده ویژه استان 
وانید را می ت« پرونده ویژه بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور»با عنوان  ها
 .بخوانید اینجا در

عنوان  اقتصادی بر پایه کشاورزی داشته و همواره به به گزارش خبرنگار مهر، گلستان از دیرباز،
یکی از تولید کنندگان اصلی محصوالت کشاورزی کشور به شمار می رود. در گذشته های نه 

چندان دور این استان را به عنوان سرزمین طالی سفید می شناختند و پنبه به عنوان محصولی 
ارزشمند و با ارزش افزوده فراوان، بخش عمده زمین های کشاورزی استان را به خود اختصاص 

 بود.داده 

رفته رفته به دالیل مختلف که هر کدام جای بحث دارند، الگوی کشت استان عوض شد و به جای 
پر آب جایگزین  تولید محصوالت پر بازده با حداقل مصرف آب، کشت هایی مانند شالی و محصوالت

 کشاورزی استان شد.

و بسیاری از  این روند تا جایی پیش رفت که حتی محصوالت استان دیگری خریداری نداشت
کشاورزان به دلیل برنامه ریزی نادرست متولیان و کاشت محصوالت پر آب دیگر حمایت نشدند و 

 محصوالت خود را درو می کردند.
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حفر چاه های مجاز و غیر مجاز فراوان و تخلیه آب های زیر زمینی استان برای کشاورزی، باعث 
از سوی دیگر آب و هوا هم با کشاورزی  شد تا زمین استان هر روز تشنه تر و خشک تر شود.

 استان یاری نکرد و طی سال های گذشته آمار بارندگی ها هر روز کمتر از دیروز شده است.

متاسفانه امروز به نقطه ای رسیده ایم که نه تنها بارندگی مناسبی نداریم، بلکه میزان تبخیر آب 
یره شده در سدهای گلستان را به طرز در استان بیشتر از بارش شده و همین امر میزان آب ذخ

 چشم گیری کاهش داده است.

خشکسالی زودتر از پیش بینی ها به گلستان رسیده و وضعیت حال حاضر نشان می دهند نه 
مسئوالن و نه مردم گلستان، هنوز باور نکرده اند که آب نداریم. خشکسالی دیگر تهدید آینده 

 نیست، بلکه اقلیم امروز گلستان است.

برای بررسی وضعیت بحران آب در بخش کشاورزی گلستان و ارائه راهکار در همین زمینه، 
میزگردی با همکاری اداره کل هواشناسی، سازمان جهادکشاورزی، شرکت آب منطقه ای و اتاق 

 فکر استان گلستان در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار کردیم.

اتاق فکر استان گلستان، با تاکید بر این که وضیعت در ابتدای این نشست، جالل کریمی، رییس 
گلستان در بخش آب از بحران گذشته و فراتر از خط قرمزها رسیده است، خواستار پیگیری و 

برنامه ریزی جدی در این رابطه شد و گفت: نیاز است به صورت جدی جلساتی درباره بحران آب 
 ع برای مخاطبان شفاف سازی شود.برگزار شود و در هر جلسه ابعاد مختلف این موضو

وی از تالش اتاق فکر برای برگزاری جلسات مردمی در این رابطه خبرداد و گفت: باید مردم را 
 نسبت به تبعات بحران آب آگاه کرد و از آن ها خواست در مدیریت مصرف همراه دولت باشند.

ا تاکید بر این که این نشست کریمی نقش رسانه ها را در آگاه کردن مردم بسیار مهم خواند و ب
ها باید ادامه دارد و با دامنه مخاطب بیشتر برگزار شود، گفت: حل یا مدیریت بحران آب فقط بر 

 عهده دولت نیست و باید همه اقشار جامعه پای کار بیایند.

بحرانی بودن وضعیت آبی گلستان زمانی مشخص تر شد که مدیرکل هواشناسی استان در این 
بررسی وضعیت بارندگی ها طی سال های گذشته پرداخت. به گفته سید محمدرضا جلسه، به 

رضوی، گلستان در تقسیم بندی های کشوری جزو استان های شمالی در نظر گرفته می شود، 
، مازندران ۵11تا یک هزار و  ۷11گیالن میانگین بارندگی یک هزار و  اما این در حالی است که 

 میلی متر را دارا است. ۵11ی متر و گلستان بارندگی زیر میل 4۵1میانگین هزار تا 

وی که متعقد است قرار دادن گلستان در شمار استان های شمالی با این دلیل ذکر شده اشتباه 
است و باید اصالح شود، گفت: یکی دیگر از چالش های مهم در کم آبی، توپوگرافی استان است 

د در گلستان فاقد روان آب و ذخیره کافی برف هستیم و به که به دلیل نداشتن ارتفاعات بسیار بلن
 همین دلیل در فصول گرما دچار چالش زیادی در آب هستیم.

رضوی با بیان این که استان از سمتی به کویر لوت و از سمت شمال به صحرای قره قوه وصل 
ای کویری همسایه است، اظهار کرد: ارتفاعات کوتاه استان گلستان مانع از ورود گرمای استان ه

نمی شود و هوای گرم دیگر استان ها سریع تر به گلستان نفوذ پیدا می کندو همین موضوع به 
چالش کم آبی و گرم شدن هوای استان بیش تر دامن می زند.وی تصریح کرد: سومین پدیده 

یلی متر و در م ۳11هزار و  2این تبخیر تا مرز  مهم در استان تبخیر زیاد آب است که در مراوه تپه 
میلی متر می رسد. ضمن این که سیستم بارش های استان با توجه به تغییر ۵11گنبد به هزار و 

اقلیم متفاوت شده و به همین جهت سفره های زیرزمینی فرصت ترمیم و بازسازی خود را ندارند. 
اترک شده استان های خراسان شمالی و رضوی نیز با زدن سد شیرین دره مانع از رسیدن آب به 

 اند و این ذخیره در اترک نیز از بین رفته است!

 ورودی دام های عشایر خراسان مراتع گلستان را نابود کرد

افزود: مشکل بعدی استان دام های عشایر خراسان شمالی و رضوی است که به  رضوی
در هجوم خود  هزاردام را ۴گلستان می آیند و مراتعی که ظرفیت هزار دام بیشتر را ندارند یکباره 

  می بینند.



وی اضافه کرد: اینگونه است که مراتع ما در مکان هایی مانند قازان قایه تبدیل به برهوت شده 
است و مادامی که مراتع وجود نداشته باشد آب را نیز نمی توان در زمین نگه داشت و با سرعت 

 بسیاری تبخیر می شود.

یی شده ایم که همه حقوق خود را پیش خور کرده اند. رضوی تصریح کرد: ما دقیقا مانند انسان ها
بدیهی است که مراتع ما و سفره های زیرزمینی ما توان این همه کشیدن آب از زمین را ندارند. 

تولید گوشت قرمز و دام در استان ما به مراتب باالتر از آن چیزی است که به دست مصرف   هزینه
 یعت ما پرداخت می کند طبیعتی که جایگزین ندارد!کننده می رسد و یارانه اصلی آن را طب

مدیر کل هواشناسی استان در ادامه تاکید کرد: خشکسالی دیگر تنها یک پدیده در استان ما 
محسوب نمی شود بلکه خشکسالی از این پس صفت استان شده است و ما هم اکنون در مرکز 

 بحران خشکسالی هستیم.

استان به دنبال برداشت بیشتر آب هستیم و فشار هر روز  وی تصریح کرد: هر روز در کشور و
بیشتر از قبل روی سازمان آب است که با هر روش برداشت را بیشتر کند و این در حالی است که 

آبی دیگر برای مصرف وجود ندارد. مشکل این است که ما آب را عرضه می کنیم و به دنبال 
 تقاضا و بعد عرضه می شود. تقاضای آب نیستیم، در حالی که در دنیا آب

درصد  2۳درصد تولید ناخالص ملی ما را کشاورزی تشکیل می دهد و  11رضوی با بیان این که 
جمعیت کشور با این امر درگیر هستند، گفت: ما باید بیشترین فشارمان در امر صرفه جویی و 

 مدیریت مصرف در بخش کشاورزی باشد.

 کشور استگلستان جزو چهار استان بحران زده 

وی بیان کرد: پرواضح است که خشکسالی از این پس گریبان ایرانیان و به ویژه گلستان را خواهد 
 گرفت چرا که این استان جزو چهار استان بحران زده آب کشور است.

مدیر کل هواشناسی استان در ادامه با بیان این که روند خشکسالی ا زاین پس در استان روز به 
میلیون متر مکعب آب شیرین به دریا می ریزد و این  2د، گفت: در رودخانه چالوس روز بدتر می شو

در حالی است که استان همچوار یعنی گلستان دچار بحران کم آبی است. به نظر می رسد مهم 
ترین دغدغه استاندار گلستان در شرایط کنونی باید روی انتقال آب البرز مرکزی به استان باشد تا 

 بحران با این اقدام مرتفع شود. بخشی ا زاین

وی تصریح کرد: خاک ورزی و کشاورزی حفاظتی نیز از مواردی است که باید در استان جدی 
گرفته شود. سوزاندن کاه و کلش مزارع نه تنها موجب از بین رفتن مواد آلی خاک می شود بلکه 

که باید برنامه های آموزشی زمین را خشک و کم بازده کرده و نیاز آبی زمین را افزایش می دهد 
 و اطالع رسانی بیشتری در این خصوص برای کشاورزان صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شركت آب منطقه ای گلستان هم در این میزگرد بر این موضوع 
استان کشور در بخش آب بحرانی است و افزود: برای کشور غریب  ۴تاکید کرد که گلستان جزء 

که چرا گلستان در کنار استان های جنوب کشور مثل فارس، بوشهر و هرمزگان به بحران  است
  آب دچار است.

حسین دهقان ادامه داد: تعداد روزهای بارانی در گلستان کاهش پیدا کرده است و اتفاق قابل 
توجهی در بارندگی های دراز مدت ایجاد شده است به طوری که در سال های گذشته تغییر 

 ل های پرباران در گلستان روبه کاهش و تغییر اقلیم اتفاق افتاده است.سا

وی با بیان اینکه باید به معنی دو مقوله خشکی و خشکسالی توجه کنیم، گفت: خشکی یک 
صفت و شاخصه منطقه است که ماندگار و دایم و همیشگی است مثل استان های کرمان و یزد؛ 

 قرار است مدتی در منطقه باشد و بعد سپری شود.ولی خشکسالی یک صفت متغییر است و 

وی با اشاره به اینکه ما در گلستان میهمانی به نام خشکسالی داریم، افزود: ایران در رتبه چهارم 
سال است که قرار است  ۳1کشورهایی وجود دارد که دارای تهدید خشکسالی است وحدود 

 میهمان ما باشد.



د دارند باید با خشکسالی مقابله کنیم اما من فکر می کنم که دهقان ادامه داد: خیلی ها اعتقا
کلمه مقابله خیلی خوب نیست چون امروز در شرایطی قرار گرفتیم که باید از این مساله آسیب 

 نبینیم و با خشکسالی همزیستی کنیم.

 درصد است ۵۹متوسط کاهش آبدهی رودخانه های ما حدود 

شركت آب منطقه ای گلستان با تاکید بر اینکه ما ظرفیت  معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت
را در  هایی در استان مثل آبخوان ها داریم که نباید آسیب ببیند، گفت: کاهش آبدهی رودخانه 

درصد کاهش بارندگی داریم اما متوسط کاهش آبدهی  2۵تا  21گلستان اشته ایم. حدود 
 درصد است. ۸۵رودخانه های ما حدود 

ت های خود را با طرح این سوال که چه اتفاقی افتاده که رودخانه های ما ظرفیت دهقان صحب
آبدهی آن ها پایین آمده است دنبال کرد و گفت: امروز یکی از دغدغه های ما تامین آب سدهای 

 گلستان است.

وی تصریح کرد: جامعه باید بپذیرد که خشکسالی اتفاق افتاده است و نه تنها دولت بلکه مردم 
م باید قبول و باور کنند. ما در مرحله ای هستیم که مردم هنوز باور نکردند بحران آب جدی ه

 است.

دهقان گفت: باید از تجربه دنیا استفاده کنیم چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا خشکسالی 
 اتفاق افتاده و در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و جانی خسارت های زیادی دیده شده است.

 درصد آب استان در حوزه کشاورزی مصرف می شود ۵۵

وی در پاسخ به این سوال که چه کنیم تا باور عمومی اتفاق بیافتد، تصریح کرد: نظریه پایه توسعه 
 درصد آب استان در حوزه کشاورزی مصرف می شود. ۸۸و محور توسعه استان کشاورزی است و 

داث مخازن و منابع آب باعث شده ما در بحث دهقان ادامه داد: محروم بودن گلستان در بحث اح
 مصرف آب شرب، صنعت و کشاورزی ازآب زیرزمینی استفاده کنیم.

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شركت آب منطقه ای گلستان با تاکید بر اینکه آب زیرزمینی در 
وند و چون سد دنیا جزء منابع استراتژیک است، افزود: این منابع به سختی تجدید پذیر می ش

 نداشتیم به اجبار از این منابع استفاده می کنیم.

دهقان اظهار کرد: خدمات رسانی در چند دهه اخیر به مردم و ارتقای سطح خدمات، الگوی 
مصرف میزان مصرف را در همه حوزه ها بهم ریخته است این در حالی است که در گذشته آب 

 مردم در مصرف آن بسیار دقیق بودند.انبار و حوض آب در خانه ها وجود داشت و 

وی تاکید کرد: تغییر فرهنگ تدریجی است و اصالح آن هم تدریجی است. امروز نباید فکر کنیم اگر 
 پیچیم فردا همه چیز خوب خواهد بود و مشکالت کم آبی حل خواهد شد. نسخه ای می 

صاد و اعتماد است و اگر دهقان ادامه داد: شالوده همه چیز در همه مباحث اجتماعی بحث اقت
 می خواهیم آن را حل کنیم باید اقتصاد و اعتماد مردم حل شود.

وی توضیح داد: امروز اگر به کشاورز می گوییم شالی نکارد و کشاورز تمایل به کاشت شالی دارد 
بحث اقتصادی کشاورز مطرح است و باید به سمتی پیش برویم که خود مردم در نوع کشت خود 

 کنند و به سمت کشت هایی با آب کمتر و درآمد بیشتر بروند.بازنگری 

هزار خانوار تحت عنوان مشترک بخش کشاورزی آب زیرزمینی ما هستند،  ۵1وی با بیان اینکه 
تصریح کرد: وقتی اقتصاد کشاورز که به عنوان بزرگترین مصرف کننده مشترک آب ما حل شود به 

 راحتی می توانیم مسایل را حل کنیم.

 ب رایگان نمی تواند به فرهنگ سازی کمک کندآ

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شركت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه بازنگری مدیریت آب 
دارای اهمیت است، افزود: تا زمانی که آب رایگان در اختیار مردم است خیلی نمی توانیم فرهنگ 

 سازی کار کنیم.



سال و  11رهنگی را هدفمند کنیم و امروز فرصت نداریم کاری کنیم که وی تصریح کرد: باید کار ف
 سال آینده دیگر بخواهیم به نتیجه برسیم. امروز باید نسخه امروز را داشته باشیم. 21

دهقان اظهار کرد: بحث نظام کردن بازرگانی و تجارت کشور یکی از راه های مدیریت بحران آب 
 می کنیم و صادر می کنیم یعنی در واقع آب را صادر می کنیم.است. داخل کشور هندوانه تولید 

وی افزود: در تولیدات غذایی باید سیاستی داشته باشیم و اشتغال، تامین غذا و اقتصاد باید در 
برنامه های ما دیده شود و اگر تامین نشود نمی شود کار انجام داد. اگر توزیع عادالنه ثروت وجود 

  رهای زیادی انجام داد.داشته باشد می توان کا

دهقان در پاسخ به این سوال که ارزش گذاری آب بر عهده چه کسی است، افزود: باید اصالح 
الگوی مصرف را در بحث آب و هم در بحث غذا مد نظر داشته باشیم. تولید هر یک کیلو گرم 

است. الگوی  هزار لیتر آب نیاز 1۵هزار لیتر آب و هر یک کیلو گرم گوشت قرمز  ۴گوشت مرغ 
 تغذیه ما باید متناسب با الگوی منابع آبی ما باشد.

وی گفت: هر استانی به اندازه ظرفیت خودش خود را توسعه دهد و امروز یکی از مصیبت هایی 
 که مازاد بر بحران آب کشور را دچار خواهد کرد همین انتقال های بین حوزه ای است.

 ت ها آشنا کنيمچتر سياست را برداریم و مردم با واقعي

دهقان با بیان اینکه امروز به اعتقاد من داشتن دغدغه بحث آب واجب است، افزود: ما همه نگران 
هستیم و می دانیم که مشکل آب وجود دارد و به مناسبت های مختلف جشنواره های مختلف 

م و مردم را با برگزار می شود ولی باید مردم را باید جمع کنیم و چتر سیاست را از مسایل برداری
 واقعیت ها آشنا کنیم.

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شركت آب منطقه ای گلستان افزود: باید مخاطب های خود را 
دسته بندی کنیم و در جمع هر کدام از آن ها طوری صحبت کنیم و نمی توانیم یک رویه واحد را 

 ها همراه ما باشند.برای همه به کار ببریم و انتظار داشته باشیم که آن 

میلی متر بارش داشته است که نسبت به سال گذشته  ۳1۳گلستان از ابتدای سالی آبی حدود 
میلی متر  ۳۵۸و آمار دراز مدت تغییرات چشم گیری را نشان می دهد. این عدد در سال گذشته 

ل قبل میلی متر است و بحث جالب توجه این است که دو سا ۴11بوده است و آمار دراز مدت 
میلی متر باران در سال آبی داشته ایم.کاهش بارش امسال نسبت به سال گذشته بیش از  ۵۵۶
 درصد بوده است. 2۶درصد و نسبت به آمار دراز مدت بیش از  12

یحیی لطفی، مدير دفتربهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شركت آب منطقه ای گلستان 
این آمارها افزود: در شروع امسال و بهار شرایط بدتر شد چرا که  هم در ادامه این میزگرد با اعالم

میلی متر بارش در گلستان داشتیم این در حالی است که سال قبل که خشکسالی بود  ۴۶تنها 
 میلی متر باران داشتیم. 11۷

ال وی ادامه داد: در گذشته ارتباطی بین تغییرات بارندگی با آورد رودخانه ها وجود داشت که در ح
 2۸حاضر این روند بهم خورده است. در ایستگاه مراوه تپه کل آبی که از ابتدا سال آبی آمده است 

 ۴۸میلیون متر مکعب بوده است و  21۴میلیون مترکعب است در صورتی که آمار دراز مدت آن 
 درصد کاهش داریم.

هم وجود ندارد و لطفی تصریح کرد: وقتی روان آب نداشته باشیم تغذیه سفره های زیرزمینی 
کاهش سطح آب و ذخایر تجدید شونده آب وجود دارد. با توجه به اینکه جریان رودخانه ها کاهش 

 پیدا کرده ورودی سدهای ما هم کاهش پیدا کرده است.

 درصد ظرفيت سدهای گلستان خشک شده است ۲۵

یلیون متر م ۳11سد در گلستان با حجم 1۴وی در خصوص سدهای موجود در گلستان، افزود: 
درصد  21میلیون متر مکعب آب دارد و این تنها  ۶۳مکعب در گلستان وجود دارد که در حال حاضر 

درصد  ۳۴درصد آن خالی است که این نسبت به سال گذشته  ۷4حجم آب سدهای ما است و 
 کاهش داشته است.



با بیان اینکه  مدير دفتربهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شركت آب منطقه ای گلستان
درصد کاهش رواناب  ۳4حدود  1۴11خشکسالی در سطح استان خیمه زده است، افزود: تا سال 

و آب های زیرزمینی را خواهیم داشت و در نقاطی از استان پرویودهای خشکسالی ما افزایش 
وبتی پیدا می کند و در منابع آب تاثیر خواهد گذاشت.وی با بیان اینکه ذخایر آب سبز همان رط

است که کشت دیم استان وابسته به آن است، افزود: در شمال استان کشت دیم ما از بین رفته 
 و در میان دره هم با مشکل و خساراتی روبرو شده است.

لطفی با بیان اینکه در بحث جمعیت هم در ایران با افزایش مواجه هستیم، گفت: جمعیت 
میلیون و  1حدود  1۳4۵پیش بینی ها برای سال  نفر و ۷41یک میلیون و  1۳41گلستان در سال 

 و نزدیک دو میلیون خواهد بود که در سایت آمار ایران نوشته شده است. 4۵1

درصد آب های  ۳1وی با بیان اینکه بحث امنیت غذایی هم دارای اهمیت است، ادامه داد: 
 به رو هستیم. گلستان در حال کاهش است و در عین حال با افزایش تقاضا و جمعیت هم رو

لطفی تصریح کرد: گلستان به کشاورزی معروف است و این کشاورزی با این منابع آبی نیاز 
کشاورزی با مشکل روبه رو می شود چرا که در آب زیرزمینی هم به ته رسیده ایم و به اصطالح 

 کف گیر ته دیگ خورده است.

 نگاه مدیریت مصرف در بخش آب حاکم شود

اری و نگهداری از تاسیسات آبی شركت آب منطقه ای گلستان گفت: در حال مدير دفتربهره برد
 منابع آبی نداریم سیاست عرضه بسته شده است. حاضر در گلستان به دلیل اینکه 

وی با تاکید بر اینکه باید نگاه مدیریت مصرف داشته باشیم، افزود: تنها راه نجات ما بحث بهره وری 
فصل را دارد به ما  ۴نگرش تغییر کند و با توجه به اینکه استان ما  است و کشاورزی سنتی ما باید

 کمک می کند تا با آب کمتر محصوالتی تولید کنیم که قیمت باالتر و سود بیشتر داشته باشند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان هم در این نشست، گفت: کاهش 
تعریق گیاه و کاهش بارندگی های موثر از جمله عوامل بحران ریزش های جوی، افزایش تبخیر و 

 .خشکسالی استان است

سهراب سهرابی افزود: در کشاورزی تنها زمان بارندگی مهم نیست بلکه به بارندگی ای می توان 
سانتی متر از خاک را مرطوب کند. کاهش تعداد روزهای بارندگی و  21موثر گفت که بتواند حداقل 

ناسب و دماهای بحرانی چه در فصل گرم و چه در فصل سرد از جمله دیگر پیامدهای پراکنش نام
وی با بیان این که ما باید با این شرایط سازگار باشیم و از منطق دنیا .تغییر اقلیم در استان است

هزار هکتار بوده و با بیش  1۴۵سطح زیر کشت پنبه استان  ۶1و  ۵1استفاده کنیم، گفت: در دهه 
هزار تن پنبه در استان وجود داشت و پنبه در بورس  ۳11کارخانه پنبه پاک کنی ظرفیت تولید  ۴۳از 

 .لیورپول عرضه می شد

هزار هکتار رسید. قیمت  1۳تا  12در استان بین  41تا  ۸1وی بیان کرد: آمار کشت پنبه در دهه 
ود. در سال گذشته تومان و قیمت آن چهار و هشت دهم پنبه ب ۳۳1هر کیلو  ۶1گندم در دهه 

تومان و دو برابر قیمت پنبه فروخته شد!. می توان گفت بالیی که در امر  ۵1قیمت گندم هزار و 
 .خشکسالی در استان بر سر ما آمد از داخل همین سیستم برنامه ریزی بود

سهرابی افزود: نقش حمایتی دولت ها در زراعت پنبه در همه جهان و حتی کشورهای کمتر 
فته ای مانند بورکینافاسو، مالی، بنگالدش و یونان که از جمله فقیرترین کشورهای جهان توسعه یا

 .هستند مشهود است

 بدون سياست حمایتی نمی توان بحران آب کشاورزی را کنترل کرد

وی بیان کرد: این کشورها همه ساله مقدار زیادی یارانه به پنبه اختصاص می دهند چرا که می 
محصول از آن استحصال می شود.  111ه این محصول در دنیا بسیار باالست و دانند ارزش افزود

حتی کشورهایی مانند ژاپن که مشکل کم آبی ندارند روی این محصول استراتژیک سرمایه گذاری 
 .زیادی کرده اند و سطح کشت خود را افزایش داده اند. ولی ما درست برعکس رفتار کرده ایم



هی استان با بیان این که امروز در دنیا تولید در بخش کشاورزی قابل معاون بهبود تولیدات گیا
مقایسه با صنعت و خدمات نیست، گفت: سوالی که این جا مطرح می شود این است که از 

کشاورز ما در تولید محصوالتی مانند پنبه که ارزش آن برای همگان مشهود است و مصرف آبی 
اعتبارات بخش کشاورزی در اعتبارات ملی و استانی کمتری دارد چقدر حمایت می شود؟ سهم 

 چگونه است؟

سهرابی تصریح کرد: مادامی که الگوی کشت دستوری باشد و راهکاری اساسی برای الگوی 
از کشاورز وجود نداشته باشد وضع   کشت بر اساس اقلیم تعریف نشود و سیاست های حمایتی

 .به همین منوال ادامه دارد

کیلو بود  1۵به ازای هر نفر  ۳۵1که مصرف برنج در ایران در سال های هزار و وی گفت: ضمن این 
کیلو رسیده است و هیچ تناسبی با  ۵1و این در حالی است که در هم اکنون این میانگین به 

  .الگوهای بارش استان ندارد

پنبه است. این  وی در ادامه افزود: وزارت جهاد اقداماتی در دستور کار دارد که از جمله طرح نجات
 .طرح تهیه شده است و منتظر اعتبار برای اجرا است

درصد تولید برنج دنیا از آب های سطحی است و تنها کشوری در دنیا هستیم  4۸سهرابی افزود: 
 !متری عمق زمین باال آورده و با آن ذرت دانه ای و برنج تولید می کنیم ۳11که آب را از 

جهادکشاورزی گلستان بیان کرد: سند ملی آب و بسیاری از سندها معاون بهبوود تولیدات گیاهی 
در بخش کشاورزی نیز تهیه و الزامات آن نیز تعیین شده است، اما مشکل این جاست که آیا ما 

 می خواهیم این مشکل حل شود یاخیر؟

داریم. در  وی بیان کرد: شاید هنوز در کشور و استان باور ندارند ما در میانه بحران خشکسالی قرار
ها بسیار مهم است که بتوانند شرایط را برای عموم تبیین  NGO این شرایط نقش اتاق های فکر و

 .و روشن کنند و آگاهی عمومی را در این رابطه افزایش دهند

سهرابی افزود: برنامه های آموزشی برای کاهش سوزاندن بقایا توسط کشاورزان و ترویج شیوه 
ح الگوی کشت در برخی نقاط از جمله اقدامات جهاد بوده است. بر اساس های نوین آبیاری و اصال

 21آمارها و فرمول های مجامع علمی دنیا ادامه روند کنونی برداشت آب از منابع زیززمینی طی 
 .سال آینده منجر به خشک شدن کامل سفره های زیرزمینی آب می شود

است  ۴11یتر و این سرانه در استان هزار و ل ۷11وی اضافه کرد: سرانه مصرف آب کشور هزار و 
سال اخیر چهار برابر افزایش داشته و  21که رشد جمعیت کشور و متعاقب آن استان طی 

 درصد کاهش داشته است. ۳1پتانسیل منابع آب 

در این نشست، موسی فرمانی، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان گلستان نیز 
اه های متولی ضمن ادامه دار بودن این جلسات با دامنه تاثیرگذاری پیشنهاد داد، با حمایت دستگ

بیشتر، گروه های مردم نهاد درباره بحران آب تشکیل شود و با کمک خود مردم، راه حل هایی 
 برای مدیریت مصرف در اختیار جامعه قرار بگیرد.

آب کشاورزی  های مناسب مدیریت تقاضا و اصالح الگوی مصرف آنچه مشخص است یکی از روش
تری  تر ارزش اقتصادی بیش تعیین الگوی کشت مناسب است. الگویی که با مصرف مقدار آب کم

ها کاهش یابد و از  تولید کند. بدین منظور الزم است برخی محصوالت حذف یا سطح زیر کشت آن
 طرف دیگر سطح زیر کشت برخی محصوالت افزایش یافته و محصوالت جدیدی وارد الگو گردد.

البته با توجه به نیاز اقتصادی کشاورزان، باید شرایط معیشتی آن ها نیز تامین کرد تا بتوانند با 
 خیال آسوده تر سمت کشت محصوالت جایگزین بروند.

از گذشته  بیش در این میان نقش سازمان ها و دستگاه های متولی در انجام کارهای هدفدار
 دارای اهمیت است.
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 در اتفاقی بی سابقه؛

 له طاق بستان دیشب خشکيدندهای چندهزار سا چشمه

http://www.mehrnews.com/news/2855057 

 

آمده است : شب گذشته  49تیر  14به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / کزمانشاه در تاریخ 
رای نماز صبح آبی اهالی روستای طاق بستان در حالی به خواب رفتند که نمی دانستند ب

 .وجود ندارد و باید لب تشنه روزه دار شوند

مجموعه طاق بستان یکی از بی نظریر ترین آثار تاریخی ایران و جهان  ،به گزارش خبرنگار مهر
است که نخستین انیمیشن سنگی دنیا با آثاری فاخر از مجد و عظمت ایرانیان باستان لقب گرفته 

 .است

جموعه تاریخی وجود چشمه های جوشان آب در کنار سنگ نگاره ها و یکی از ویژگی های این م
 .طاقهای سنگی است

شب گذشته در پی اتفاقی بی سابقه چشمه های طاق بستان بدون هیچ عالئمی از افت 
  .فشار، خشکیدند و صبح امروز مردم روستای طاق بستان با صحنه ای غم انگیز مواجه شدند

 .شته میزان آب ریز چشمه ده لیتر بر ثانیه بوده استاین درحالی است که تا شب گذ

برداشت بی رویه آب از سوی آب منطقه  اظهار داشتند که مردم منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر
 .ای و آب و فاضالب شهری موجب این پیشامد ناگوار شده است

 خشکيدن چشمه ها به دليل پایان یافتن آب های زیر زمينی است

ا خبرنگار خبرگزاری مهر با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه گفتگو در همین راست
و منصور کیاور دراین رابطه اظهار داشت: خشکیدگی چشمه های طاق بستان به دلیل اضافه  کرد

 .برداشت نبوده بلکه پایان یافتن منابع آب زیرزمینی آن منطقه است

گفت: از  ست چشمه ها یک شبه خشک شوندوی در پاسخ به این سؤال که چگونه ممکن ا
علل وقوع این خشکیدگی  آنجایی آب منطقه ای متولی این امر است بایستی با انجام مطالعات،

 .را تشخیص دهد

برای نگه داشتن آب در  کیاور بیان کرد: ما فقط مسئول آب های سطح زمین هستیم و اقدامی
اتمام منابع آب زیرزمینی در منطقه طاق بستان  حاکی از داخل چشمه نداریم. اما عالئم و شواهد

 .است

به گزارش خبرنگار مهر، برای علت یابی این واقعه نادر از سوی شرکت آب منطقه ای استان 
 .کرمانشاه، موفق به برقراری ارتباط با کیاست امیریان مدیرعامل این مجموعه نشدیم

======== 

 دهد؛ مهر گزارش می
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مردم روستای آمده است :  4۴تیر 21ش خبرگزاری دولتی مهر / کرمانشاه در تاریخ به گزار
طاق بستان کرمانشاه به دلیل قرار داشتن محل زندگیشان درمحدوده آثار باستانی 

دربالتکلیفی هستند و خشکیدن یکباره چشمه های طاق بستان حتی تامین آب را نیز برای 

 .آنها دشوارکرده است

نگار مهر، در دامنه کوهی به نام طاقبستان و در کنار چشمه ای در شمال شرقی به گزارش خبر
حاشیه کنونی شهر کرمانشاه روستایی واقع شده است که سال هاست کوله باری از آثار دوره 

 ساسانیان را بر دوش می کشد.

 ۳11ش از روستایی که از زمان قاجار داغ طرح ساماندهی بر پیشانی آن نقش بسته و اکنون با بی
نفر جمعیت، دلخون شده میراث گذشتگان است، میراثی که سودای ثبت  2۵11خانوار و حدود 

 جهانی شدن در سر دارد بی آنکه کمی آنطرف تر نابسامانی محافظانش را ببیند.

آغاز شد، طرحی که هنوز اندر خم یک  ۸۷پروژه از سال  ۶۸مطالعات طرح ساماندهی طاقبستان با 
حی که دادوش هاشمی استاندار وقت کرمانشاه در نخستین کارگروه گردشگری کوچه است. طر

مجموعه تاریخی فرهنگی طاق بستان، زیبایی، منبع درآمد، آبرو و »درخصوص آن گفت:  41سال 
همه چیز شهر کرمانشاه است و میراث فرهنگی نیز باید نسبت به تملک خانه هایی که به صورت 

 اقدام کند.« جموعه طاق بستان ساخته شده اندغیرمجاز از سالها قبل در م

از تکه سنگی سرد و ساکت انتظار معجزه نیست، اما همین سنگ نگاره، چشمه های اشکش را 
به پاس متانت مردم روستا، نثارشان می کرد تا گوارای دل پر دردشان باشد. با این حال این خطه 

بر جراحاتی که همواره تازه تر از قبل می باستانی مسئولینی دارد که می توانند مرهمی باشند 
 شود.

  خشکيدن یکباره چشمه های طاق بستان
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روز گذشته درپی اتفاقی بی سابقه آخرین قطره های اشک اشکانیان هم خشکید و حاال مردم 
روستای طاقبستان چشم براه جرعه ای آب برای ادامه زندگی در سرزمین ابا و اجدادی خود 

 هستند.

که درد می کشیم، درد سکونتگاهی که معلوم نیست شهر است یا روستا، در سال است  ۴۵
طرح است یا آزاد. روستایی که روزگاری مردمانش دلخوش به همجواری با نقشی از اردشیر بابکان 

یدک کش نماد عدالت و الهه آبها بودند، اکنون در بند حصاری از میله های آهنین گرفتار شده اند، 
 ن به جایی برسد.بی آنکه فریادشا

سال است که درد می کشیم، درد سند خانه هایی که یک سکه سیاه هم اعتبار ندارد فقط  ۴۵
برای اینکه طاقبستان در بالتکلیفی است. سندهایی که اگر به مسئولین فروخته شود بهایی باالتر 

ند به قیمت از طالی سیاه پیدا می کند. مردمی که تمام دارایی شان همین سند است نمی توان
 یک قطعه زمین بی ارزش چوب حراج برآن زنند.

 مدرکی دال بر خریداری منازل مسکونی طاق بستان وجود ندارد

مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه در این خصوص می گوید: روستای طاقبستان در حریم درجه یک 
ه است. حتی آنگونه که محوطه تاریخی واقع شده و برنامه جابجایی آن از پیش از انقالب مطرح بود

شنیده ایم در گذشته وجوهی نیز در این رابطه به ساکنان روستا پرداخته شده اما با شروع انقالب 
 این اسناد ازبین رفته است و اکنون هیچ مدرکی دال بر خریداری منازل مسکونی نداریم.

ساخته شده اند تخریب علی فعله گری افزود: این منازل از ابتدا نباید ساخته می شدند، حال که 
آنها به مرور زمان جزو تعهدات میراث فرهنگی است. لذا جدا ساختن منازل از محوطه تاریخی به 

وسیله فنس های فلزی، به معنای موافقت با استقرار این افراد نیست بلکه می بایست 
ه و شهرسازی تصمیماتی برای آنان اتخاذ شود که نیازمند همیاری و همکاری شهرداری و اداره را

 استان است.

وی عنوان کرد: با اطمینان اعالم می کنم که این منازل مسکونی در طرح ساماندهی طاقبستان 
هستند و باید تخریب شوند چرا که برای ثبت جهانی طاقبستان هم مشکل ساز می شوند. لذا 

ه شهرداری هرنوع ساخت و سازی در آن محوطه ممنوع بوده و اخطارهای الزم در این خصوص ب
 ابالغ شده است.

این مقام مسئول گفت: درصورت تأمین اعتبار الزم، این خانه ها خریداری شده و مردم روستا در 
نقطه ای دیگر اسکان داده می شوند. اما از آنجا که میراث فرهنگی شرح وظایف بسیار زیادی دارد 

ر شهرداری ها مطابق مواد ممکن است تا ده سال آینده هم این امر محقق نشود، از سوی دیگ
قانون برنامه سوم و چهارم توسعه الزام قانونی دارند که در تشکیالت خود بازنگری  11۵و  1۶۶،11۴

 کرده و شهردار بافت تاریخی ایجاد کنند.



 

مدیر کل میراث فرهنگی کرمانشاه در ادامه سخنان خود اظهار داشت: شهرداری و اداره راه و 
است و می توانند اراضی معوض را در اختیار ساکنان این دهکده قرار شهرسازی دستشان باز 

دهند، تاکنون هم رایزنی هایی دراین رابطه داشته ایم اما به نتیجه نرسیده است. از طرفی این 
منازل مسکونی در مقابل زلزله ایمن نیستند و جان مردم در خطر جدی است و حتی درصورت آتش 

و باریک، امکان امداد رسانی وجود ندارد و خود مردم هم از زندگی  سوزی به علت کوچه های تنگ
 در آنجا به تنگ آمده اند.

وی گفت: از آنجا که خود ما عضو کمیسیون ماده پنج و عضو کارگروه امور زیربنایی هستیم، 
جابجایی این محله مسکونی کار دشواری نیست، تنها همت و اراده می خواهد و البته شهرداری 

 یز، برای صرف هزینه محدودیت قانونی ندارند و می توانند کمک حال ما باشند.ها ن

سال است که درد می کشیم، درد شب هایی که با وحشت به صبح می رسد. خانه های  ۴۵
قدیمی و فرسوده ای که با پس لرزه ای بر سر سکنه اش آوار می شود. درد مردمی که از ترس 

اه و پاسگاه و شهرداری را به جان می خرند تا سقف باالی مرگ، تخلف می کنند و مسیر دادگ
 سرشان فرو نریزد. مردمی که آوار شدن دیوارهایشان را به آواره شدن خودشان ترجیح داده اند.

دردهای ما یکی و دوتا نیست، دردمند آب شربی هستیم که همه می گویند سالم است اما 
ای جانوری در منبع آب، اظهر من الشمس است. مشاهده رسوب گل و الی و جوالن دادن گونه ه

منبع آبی که مردم سالها پیش به صورت خودجوش ساختند و هنوز هم همچون گذشته خود 
 اهالی آن را کلرزنی می کنند. این از درددل های آقای احمدی از ساکنین روستا بود.

وت خبرنگار مهر کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه که به دع
چشمه را مورد بازدید قرار داد، پس از نمونه گیری از آب منبع و منازل مسکونی با ناباوری متوجه 

عدم وجود کلر در آب شرب ساکنین دهکده شد و طی تماس تلفنی، تأسف خود را از مسئول 
 نمونه گیری ابراز کرده و همچنین خواستار حضور وی در مکان مورد نظر شد.

دادادیان وقتی علت کم کاری درخصوص نمونه گیری از آب منازل مسکونی را از مسئول بهمن خ
این مردم دوست دارند بمیرند و »مربوطه جویا شد، خانم مسئول در نهایت عصبانیت عنوان کرد: 

منبع با صحنه ای بسیار زننده  پس از باز کردن در «من مانع آنها نمی شوم چون ربطی به من ندارد.
 عنکبوت، زباله و الشه حشرات و خزندگان روبه رو شدند. از تار



البته نمونه هایی از این آب به مرکز بهداشت برای انجام آزمایشات الزم انتقال یافت که خدادادیان 
اما در درصددیم  پس از چند روز اعالم کرد، نمونه ها کامال سالم بوده و هیچ مشکلی وجود ندارد

 کننده کلر خریداری کرده و در منبع آب نصب کنیم.یک دستگاه تنظیم و تزریق 

 

 قرارگرفتن روستا در محدوده آثار باستانی مانع خدمات رسانی به آنان است

لوله کشی فرسوده ای که می توان رد پای شکستگی لوله ها و نشت آب را از سرازیر شدن در 
 شکالت ساکنان روستاست.کوچه های پیچ در پیچ و همسویی با شیب های آن را دید از دیگر م

مدیریت آب و فاضالب منطقه سه در این باره به خبرنگار مهر می گوید: مردم تاکنون متقاضی لوله 
کشی آب شرب نبوده اند و از طرفی هم در محدوده آثار باستانی است و برابر قانون ادارات برای 

ی شهرداری اجازه ساخت و ساز ارائه خدمات به مردم می بایست از یکدیگر استعالم بگیرند و وقت
 به ساکنین این محله را نمی دهد، ما هم نمی توانیم برای آنها کاری کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تا به حال برای انشعابات خط لوله آب روستای طاقبستان 
ام نداده ایم استعالمی از ادارات صورت گرفته است، پاسخ داد: خیر، تاکنون دراین مورد اقدامی انج

 اما اگر میراث فرهنگی بالمانع اعالم کند می توانیم به آنان خدمات ارائه دهیم.

و صحبت پایانی فعله گری مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه مجوزی برای این اقدام شد، وی 
گفت: گرچه این روستا در طرح است و نمی توانیم براساس الزامات قانونی اجازه ارائه خدمات 

، اما اگر امور آب شهرستان کرمانشاه برای لوله کشی آب سالم از میراث فرهنگی استعالم دهیم
 کند حتما مورد بررسی قرار گرفته و برای سالم سازی آب، مشکلی نخواهیم داشت.

با چه شرایطی انشعاب و کنتور را در اختیار مردم روستای  ۳اما اینکه امور آب و فاضالب منطقه ی 
نچاق برداشت آب از چشمه را دارند، قرار دهد و اینکه چقدر وضعیت مالی و تورم طاقبستان که ب

 موجود را مدنظر قرار می دهد، موضوعی است که در آینده مشخص خواهد شد.

سال است که درد می کشیم، درد دادهایی که گوش شنوایی برای آن وجود نداشت،نامه  ۴۵
د اما اکنون ناامید از مسئوالن استانیم. اگر هایی که برای رئیس جمهورهای مختلف ارسال ش

طرحی وجود دارد چرا اجرا نمی شود و اگر وجود ندارد چرا نمی گذارند ماهم مانند سایر مردم از 
 خدمات شهری بهره مند شویم.

دراین بین پسر کدخدای ده که ظاهرا بنا به دالیلی قصد ماندن در روستای طاقبستان آنهم با 
دارد، نامه ای را نشان داد که متعاقب آن در صورتجلسه کمیسیون طرح تفضیلی شرایط موجود را 

/ش مورخ 1۷11۳/۳کرمانشاه، در بند ده آمده است که: نامه های شماره  24/۳/1۳۷4مورخ 
شهرداری کرمانشاه درخصوص سایت اجرایی زیر دیاچه  2۸/2/۷4/ش مورخ 2241/۳و  ۷4/2/2۶

ای طاقبستان برای تهیه ضوابط بازسازی روستای طاقبستان طاقبستان و نقشه وضع موجود روست



مطرح و مقرر گردید، یک کمیته مشترک با تولیت استانداری و با شرکت دستگاه های ذیربط جهت 
تهیه طرح ساماندهی طاقبستان تشکیل و نتیجه جهت تصویب به کمیسیون طرح تفضیلی ارائه 

 شود.

 ور کار خارج می شودسال اجرایی نشود از دست ۹اگر طرحی تا 

عضو شورای اسالمی شهر کرمانشاه هم پایش به این گزارش کشیده شد. وی که بزرگ شده 
طاقبستان است و به نقل از خودش، جد اندر جد در همان روستا زندگی کرده اند نظراتش را بیان 

 کرد.

 

تور بدهند، مردم غالمرضا باقری گفت: کجای قانون نوشته اند مردم بدون وجود انشعاب پول کن
چندین بار اقدام کرده اند اما مسئولین ترتیب اثر نمی دهند. این که چندنفر بگویند بابت حق 
انشعاب پول نمی دهیم دلیل نمی شود که کل مردم خدمات نگیرند. اینها بهانه است، آب و 

 فاضالب با اعتبارات عمرانی چه می کند؟

سال است که این  211ساختها را فراهم کنند، گفت:  وی با تاکید بر اینکه مسئولین باید زیر
دهکده در طرح است و دولت به این مردم ظلم می کند. بافت فرسوده این منطقه موجب شده 

است که مردم اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز کنند و به خاطر حفظ جانشان، مرتکب تخلف 
 شوند.

وری و متانت، سکوت می کنند و شرایط نامناسب این فرد مسئول عنوان کرد: چون مردم از روی صب
زندگی را تحمل می کنند نباید مسئولین به فکر این افراد باشند؟ طبق قانون یک طرح نهایتا اگر 

سال اجرایی نشود از دستور کار خارج می شود. اگر این دهکده در طرح است چرا  ۵پس از 
 ئه نمی دهند؟اقدامی نمی کنند و اگر در طرح نیست چرا خدمات ارا

باقری افزود: زمانی که طاقبستان و این روستا بوده شهری وجود نداشته است، یعنی این مردم 
حقی بر گردن دولت ندارند؟ منبع درآمد این مردم کشاورزی بوده که اکنون به شهرکهای مسکن، 

. این باغ نی و ... تبدیل شده ولی برای روستای طاقبستان هنوز اقدامی صورت نگرفته است
یا تا آن زمان به مردم روستا  مشکل میراث فرهنگی و دولت است، یا این طرح را به سامان برسانند

 همچون سایر نقاط شهر خدمات ارائه دهند و اینقدر عرصه را بر مردم تنگ نکنند.

وی درخصوص آب شرب روستای طاقبستان گفت: آبی که اهالی روستای طاقبستان مصرف می 
ه است و بیشتر مردم با مشکالت کلیوی روبه رو شده اند. با گرم شدن هوا و پایین کنند حاوی جیو

آمدن سطح آب چشمه گل والی از شیرهای آب خارج می شوند و مردم از ترس از دست دادن این 



آب رایگان سکوت اختیار کرده اند و آنهایی که کمی وضعیت مالی بهتری دارند از آبهای بسته بندی 
 می کنند. شده استفاده

عضو شورای شهر کرمانشاه افزود: آن مسئولی که اعالم می کند آب چشمه طاقبستان سالم 
است اگر شخصی بر اثر آشامیدن آب مریض شد باید پاسخگو باشد. متولی این آب، شرکت آب 
منطقه ای است و برابر قانون عادالنه آب، این شرکت قبل از توزیع باید تشخیص دهد که قابلیت 

دارد یا خیر، پس شرکت آب منطقه ای هم باید جوابگو باشد. جالب این است که به این  شرب
منطقه روستا می گویند درحالی که نه شورای روستا دارد و نه بخش، متولیان شهر می بایست 

 وضعیت این خانه ها را مشخص کنند.

چوبی، سال است که درد می کشیم، درد آب شرب، لوله های فرسوده، سقف های  ۴۵
گورستانی که خود دفن شده است، حصارهای فلزی و اسارت در زمینهای خود و درد مسئولینی 
که مردم پایین دست را نمی بینند. مردم شریف و کم توقعی که اکنون فقط چشم انتظار احقاق 

 حقوق از دست رفته خود هستند.

====================== 

 درصد کم شد ۹۱های سطحی  دليل افت ذخایر آب کشور/ حجم جریان ۱۳
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آمده است :  میزان بارش های کشور  49تیر 21تاریخ به گزارش خبرکزاری دولتی مهر/ آمل در 
میلیون مترمکعب نسبت به مدت  ۵1تا پایان خرداماه سال جاری به میزان  4۳از ابتدای مهرماه 

 .مشابه سال قبل کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعالم دفتر مطالعات پایه آب مدیریت منابع آب ایران، با توجه به 
میلیارد  ۳11.۶2معادل  4۴تا پایان خرداد  4۳های جوی، حجم نزوالت جوی از مهر  ریزشمقادیر 

و برای دوره مشابه  ۳۵1.۷2( معادل 42-4۳مترمکعب بوده که در دوره مشابه سال آبی گذشته )
 .دهد درصد کاهش را نشان می 21و  1۴میلیارد مترمکعب بوده که به ترتیب  ۳۸1.۸درازمدت 

نسبت به دوره مشابه دراز  4۴تا خرداد  4۳های جوی از مهر  درصدی ریزش 21با وجود کاهش 
درصدی مواجه بوده  ۵۴های سطحی دوره فوق نسبت به درازمدت با کاهش  مدت، مقدار جریان

توان  درصد بیشتر از درصد کاهش بارش است که می ۳۳است؛ یعنی درصد کاهش جریان حدودا 
 .اهش دو پارامتر بارش و جریان سطحی بیان کردعمده دالیل این اختالف زیاد در ک

ها به دلیل افت  توان به افزایش مصارف و برداشت آب از رودخانه بر اساس این دو شاخص، می
ها و در نتیجه عدم تغذیه  های آب زیرزمینی، افزایش برداشت از آب زیرزمینی حاشیه رودخانه سفره

سطح زیرکشت و افزایش تبخیر و تعرق و همچنین  رودخانه از آبخوان، توسعه کشاورزی و افزایش
 .های ُپر آب خواه اشاره کرد تغییر اگوی کشت در بعضی از مناطق و گرایش به کشت
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توان به افزایش دما که خود عاملی برای افزایش تبخیر و تعرق و کاهش جریان  از عوامل دیگر می
میلیمتر یا کاهش  11های کمتر از  شسطحی است و همچنین تغییر رژیم بارش و افزایش تعداد بار

 های سطحی شده است بارندگی های موثر را نام برد که منجر به کاهش و یا عدم تولید جریان

================== 

 :شهردار اصفهان

 ها یاربيست وسوم شهردار/اصفهان تاب آلودگی وخشکسالی راندارد   رسانه

http://www.mehrnews.com/news/2856430 

آمده است :  شهردار اصفهان  49تیر 21به گزارش خبرکزاری دولتی مهر/ اصفهان در تاریخ 
ها  ها را یار بیست و سوم شهردار دانست و گفت: از این رو باید توجه داشت که رسانه رسانه

ی باشند و این نهاد را در رفع مشکالت شهر توانندبا نقدمنصفانه چشم بینای مدیریت شهر می
 .یاری کنند

ار اصفهان نژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم معارفه شهرد ، مهدی جمالیخبرنگار مهر به گزارش
های شهردار سابق شهر اصفهان و با ابراز خرسندی از انتخابش به عنوان  ضمن قدردانی از فعالیت

های مختلف فرهنگی،  شهردار کالنشهر اصفهان اظهار داشت: اصفهان شهری پرافتخار در عرصه
 سیاسی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی است و از این رو خدمت به مردمان این شهر سعادتی

وی با اشاره به انتخاب شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم نیز  .بزرگ است
ابراز داشت: شهر اصفهان با کالبدی زیبا و کلیتی آهنگین ساخته شده است و این آهنگ را مدیون 

هللا و نوادگان  استادان چیره دستی همچون شیخ بهایی، حسین بنای اصفهانی، شیخ لطف
 .ستآنها

شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت شهری میراث دار فعالیت جوانمردان و 
اند، افزود:  های طوالنی از این آثار حراست کرده های طول سال شیرزنانی است که در طول سال

شهردار اصفهان باید اذعان داشته باشد که اصفهان میعادگاه و محل زندگی مشاهیر، فرزانگان و 
وی ضمن گرامی داشت یاد  .کند اندیشمندان بوده است و این وظیفه وی را بسیار سنگین می

سال دفاع مقدس اصفهان اظهار داشت: از این رو شهردار اصفهان باید در  ۸شهدا و سرداران 
های دینی، فکری، فرهنگی و مذهبی پیرو خط و خطوط شهدا باشد و گام را از اهداف آنها  حوزه

 .ردفراتر نگذا

جمالی نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه اصفهان دیگر تاب تحمل شالق آلودگی، خشکسالی، ترافیک 
و بی حوصلگی شهروندان بذله گویش را ندارد، افزود: از این رو ضروری است که مدیریت شهری 

 .توسعه پایدار شهر را در پیش رو قرار دهد و روی این ریل حرکت کند

 برداری از پروژه مترو شهر اصفهان هسرعت بخشيدن به بهر

برداری از پروژه مترو شهر اصفهان در شما و جنوب شهر اصفهان را  وی سرعت بخشیدن به بهره
تواند بخش قابل توجهی از حجم ترافیک  االجرا دانست و گفت: راه اندازی این پروژه می امری الزم

الت آالیندگی هوای شهر اصفهان ای از مشک شهر اصفهان کاشته خواهد شد ضمن اینکه گوشه
 .شود  نیز مرتفع می

شهردار اصفهان توزیع عادالنه خدمات در محالت مختلف شهر اصفهان را نیز امری مهم خواند و 
ها را یار  وی رسانه .توان به محرومیت زدایی کمک قابل توجهی را داشت افزود: با این امر می

ها  د و افزود: از این رو باید توجه داشت که رسانهبیست و سوم مدیریت شهری اصفهان عنوان کر
توانند با نقذ منصفانه چشم بینای مدیریت شهری باشند و این نهاد را در رفع مشکالت موجود  می

 .در شهر اصفهان یاری کنند

های عمرانی و اصالحی  ها و برنامه اندیشی در عموم طرح بینی و ژرف نگری، باریک نژاد جامع جمالی
پذیر دانست و ابراز داشت: در این زمینه باید پای خود را فراتر از طرح  نا فهان را امری اجتنابشهر اص
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ای را نیز  های توسعه وی توجه به نیمه کویری شهر اصفهان در طرح .آمایش سرزمین بگذاریم
 ضروری خواند و افزود: باید توجه داشت که تکرار اشتباه گذشته در خصوص توسعه وابسته به آب

محوری  امری اشتباه است و از این رو باید توسعه بر پایه علمی، کاوشگری و متکی به دانش
 .باشد

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه بازیابی بخشی از هویت از دست رفته بوم شهر اصفهان در حوزه 
هان میراث فرهنگی و معنوی مقدمات رشد و تعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در اصف

محور در دستور کار  محور به جای رویکرد شهرداری کند، افزود: حاکمیت نگاه شهروند فراهم می
 .گیرد شهرداری قرار می

سازی ضوابط و مقررات و توجه به ایجاد محیط سالم اداری  ای، شفاف وی ایجاد شهرداری شیشه
: در این راستا حفظ و را از دیگر موضوعات در دستور کار شهرداری اصفهان اعالم کرد و گفت

حراست از ایجاد هرگونه تخلفات احتمالی در راستای حفظ منزلت کارکنان خدوم شهرداری نیز در 
 .دستور کار است

گذاران داخلی و خارجی در اصفهان را از دیگر  شهردار اصفهان بازگشایی مسیر برای حضور سرمایه
های  راستا تعامل و همکاری با تمام ارگان شهرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: در این اقدامات

 .استان امری ضروری است

================ 

 سال اخير را تجربه کرد ..اروميه گرم ترین دمای 
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دمای هوای ارومیه  –آمده است :   49تیر 21به گزارش خبرکزاری دولتی مهر/ارومیه در تاریخ 
سال گذشته رسید و  ۶1درجه سانتیگراد به گرمترین وضعیت خود در  ۴1در روزهای اخیر با 

 .و وسایل سرمازا پناه ببرند موجب شد مردم ارومیه به پارک ها

درجه سانتیگراد باالی  1۸تا  ۴1به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر نیز وضعیت هوای ارومیه بین 
 صفر متغیر است و موجب شده مردم گرمترین روزهای خود را در سال تجربه کنند.

به استفاده از کولر و  مردم ارومیه در روز جمعه و امروز شنبه با توجه به افزایش بی سابقه دما
وسایل سرمازا روی آورده اند و بسیاری از مردم نیز برای فرار از گرمای هوا تا پاسی از شب 

 گذشته و حتی تا نزدیک وقت سحر را در فضاهای سبز و پارک های این شهر سپری می کنند.

وقعیت این در حالی است که در سالهای گذشته این استان به دلیل کوهستانی بودن و م
جغرافیایی دارای آب و هوای خنک و معتدل بود اما سالهای اخیر خشکسالی و کاهش بارش باران 

 موجب بروز خشکسالی و تغییر اقلیم در این منطقه شده است.
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رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی در خصوص افزایش دمای هوای 
وایی استان در هفته جاری اظهارداشت: در هفته گذشته استان به خصوص ارومیه و روند آب و ه

 12تا  11با ورود یک هوای گرم جنب حاره ای به استان، دمای هوای مناطق مختلف با افزایش 
 درجه ای مواجه شد که شهرستان ارومیه نیز تحت تاثیر این هوای گرم قرار گرفت.

این راستا روزهای یکشنبه و دوشنبه امواج  مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در
ضعیف ناپایدار نواحی شمال استان را در بر می گیرد عنوان کرد: این امواج ناپایدار موجب بارشهای 

 رگباری پراکنده در نواحی شمالی استان می شود.

نیز  رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با اعالم اینکه از روز دوشنبه
احتمال بروز توده گردو غبار در نواحی جنوبی استان دور از انتظار نیست گفت: مردم به خصوص 

گروه های سنی حساس از جمله سالمندان و کودکان پیشگیریهای الزم برای جلوگیری از خطرات 
 .احتمالی ناشی از افت کیفیت هوا در پی بروز پدیده گرد و غبار در شهرهای جنوبی انجام دهند

میلیمتر بوده که نسبت  ۳۷۶.۳برابر  4۳-4۴صابری ادامه داد:متوسط بارش استان در سال زراعی 
  درصد11درصد افزایش داشته و نسبت به بلند مدت مشابه نیز 21به سال گذشته مشابه مقدار 

 افزایش داشته است.

مترین پلدشت با میلیمتر و ک ۷44.1وی با بیان اینکه بیشترین بارش در سال زراعی سردشت با 
میلیمتر بوده است افزود: ارومیه بعنوان مرکز استان در سال زراعی جاری که پایان خردادماه 212.۷

درصد افزایش  11 میلیمتر بارش داشت که نسبت به سال گذشته مشابه ۳11.۳ سالجاری است 
  درصد افزایش دارد. 11و نسبت به دراز مدت مشابه 

 

=========== 

 :فرج اللهی

مبود آب شرب و کشاورزی در بناب به ک
 تهدیدی جدی تبدیل شده است
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آمده است : فرماندار بناب گفت:  49تیر 21به گزارش خبرکزاری دولتی مهر/ تبریز در تاریخ 

 .شاورزی در بناب به تهدیدی جدی تبدیل شده استکمبود آب شرب و ک

http://www.mehrnews.com/news/2856332
http://www.mehrnews.com/news/2856332


به گزارش خبرنگار مهر، ولی هللا فرج اللهی شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران 
شهرستان اظهار داشت: این شهرستان با بحران کمبود آب چه در حوزه کشاورزی و چه آب شرب 

 اشته باشیم.مواجه است که باید برای مصرف صحیح آن مدیریت صحیحی د

وی با بیان اینکه این شهرستان در مجاورت دریاچه ارومیه قرار گرفته است، گفت: اثرات 
پیدا است اما این اثرات نباید سبب نادیده  خشکسالی این دریاچه به خوبی در این شهرستان

 گرفتن دیگر بحران های شهرستان شود.

اورزی است، گفت: اگر مدیریت الزم را در فرج اللهی با بیان اینکه شغل اکثر مردم شهرستان کش
بحث مصرف آب نداشته باشیم به طور قطع اشتغال شهرستان دچار مشکالتی خواهد شد و 

 بحران باالیی این شهرستان را فرا خواهد گرفت.

وی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش های الزم به کشاورزان و بهره برداران منطقه گفت: آحاد مختلف 
برای عکس العمل های مناسب در زمان بحران آموزش داده شوند و از سوی دیگر باید  مردم باید

مردم جامعه نسبت به مسائل مختلف و بحران های گوناگون شهرستان آگاه شوند که در این 
 راستا باید واقعیت ها را برای مردم بازگو کنیم.

دیگر مواردی است که باید در سطح  فرماندار بناب ادامه داد: جمع آوری چاه های غیرمجاز نیز از
 شهرستان جدی گرفته شود.

به کشاورزان توصیه کرد از مزایایی که برای قطره ای شدن باغات به آن ها اعطا می  فرج اللهی
درصد هزینه ها را به شکل تسهیالت  4۵شود، استفاده نمایند و ادامه داد: در این طرح دولت 

 می دهد.بالعوض در اختیار کشاورزان قرار 

============== 

 :نماینده مردم ساوه و زرندیه

 خشکسالی کشاورزان ساوه و زرندیه رااز نقش توليدکنندگی خارج کرده است

آمده است :  نماینده مردم ساوه و  49تیر 21خ به گزارش خبرکزاری دولتی مهر/ ساوه در تاری
زرندیه گفت: باتوجه به خشکسالی چند سال اخیر وعدم اجرای تدابیرالزم از سوی مسئوالن، 

 .کشاورزان ساوه و زرندیه از تولیدکننده تبدیل به مصرف کننده شده اند

ت کشاورزان به گزارش خبرنگار مهر، شهال میرگلوبیات روز شنبه در جلسه بررسی مشکال
شهرستان های ساوه و زرندیه افزود: خرده مالکان بخش کشاورزی که تعداد زیادی از کشاورزان 
این دو شهرستان را تشکیل می دهند، در اثر خشکسالی های متوالی بیش از دیگر کشاورزان 

 متحمل زیان شده اند.

نایی اشتغال و کار دیگری را وی بیان داشت: این کشاورزان خرد که سن اغلب آنان باال است و توا
ندارند، مجبور می شوند از حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد بهره بگیرند و این افراد که در 

 گذشته تولیدکننده بوده اند امروز محتاج کمک می شوند.

میرگلوبیات ادامه داد: شهرستان های ساوه و زرندیه قطب کشاورزی و دامداری استان مرکزی 
درصد محصوالت زراعی، باغی و دامی استان مرکزی در این شهرستان ها تولید می  ۳1بوده و 

شود بنابراین سازمان جهاد کشاورزی باید برای رفع مشکالت این بخش به صورت جهادی تالش 
 کند.

وی همچنین جلب مشارکت مردم برای مقابله با کمبود آب را ضروری دانست و اظهار کرد: صندوق 
رزان نیز موظف است با توجه به برخی نارضایتی های کشاورزان از پرداخت حمایت از کشاو

 خسارات از این صندوق، نسبت به پرداخت خسارات کشاورزان اقدام الزم را انجام دهد.



میرگلوبیات ابراز داشت: منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در شرایطی که خشکسالی به سمت بحران 
ی طرح های آبخیزداری و سد خاکی نقش مهمی در مدیریت پیش می رود، می تواند با اجرا

 مصرف آب ایفا کند و هم اینک سه پروژه آبخیزداری در این شهرستان ها در حال انجام است.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین مرکز تحققات انار ساوه که هم اکنون مورد توجه استان مرکزی و 
سال  ۵1ت، اما متاسفانه این مرکز با بیش از راه اندازی شده اس 1۳1۸کشور قرار گرفته سال 

قدمت، به یک مکان متروکه تبدیل شده و باید این مکان را به یک مرکز آموزشی و پژوهشی تبدیل 
کنیم و الزم است تا با ایجاد فضای فیزیکی مناسب و تامین تجهیزات مورد نیاز مرکز تحقیقات انار 

اه اندازی مرکز تحقیقات ملی می تواند پایگاهی را ساوه به یک مرکز ملی تبدیل شود، چراکه ر
 برای تردد دانشمندان و فعاالن این عرصه به کشور فراهم کند.

در صورت عدم مدیریت منابع آب، سال آینده با مشکالت جدی تری در کشاورزی مواجه 
 می شویم

نیازمند توجه  رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: بحث کمبود آب،
ویژه همه ما در بخش های جهاد کشاورزی، مجلس و وزارت نیرو است تا بتوانیم حداقل منابع آب را 

مدیریت کنیم و برای تحقق این امر الزم است که بحث قوانین آب اجرایی شود و در صورت عدم 
 قوانین سال آینده با مشکالت بسیار جدی تر مواجه خواهیم شد.  اجرای این

بابایی ادامه داد: شهرستان های ساوه و زرندیه به دلیل جایگاه ویژه در تولیدات زراعی،  علی
 باغی، دامی و سایر بخش های کشاورزی باید مورد توجه مسئوالن استان قرار گیرد.

وی ساماندهی چاه های کشاورزی، تعدیل پروانه، اضافه برداشت، ساماندهی مدیریت و حفاظت 
قوانین دانست و افزود: افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی از وظایف این آب را بخشی از این 

میلیارد 1۷به  42میلیون تومان در سال  ۸11حوزه است که اعتبارات این بخش از شش میلیارد و 
افزایش یافت که بخش قابل توجهی از این اعتبار به ساوه و زرندیه اختصاص  4۳تومان در سال 

 یافت.

داشت: اجرای طرح آبیاری نوین برای افزایش راندمان آب کشاورزان بزرگ نیز مدنظر قرار بابایی ابراز 
درصد کشاورزان استان زیر پنج هکتار اراضی دارند که در ساوه و زرندیه این ۵2دارد چرا که هم اینک 

 مشکل وجود ندارد و به دلیل وسعت زیاد اراضی کشاورزی با توان بیشتر و به نحو مطلوبتری می
 توان این طرح ها را اجرایی کرد.

هزار هکتار از اراضی استان مرکزی تحت پوشش طرح افزایش راندمان آب  ۵۳به گفته وی، تاکنون 
هکتار انجام شد و انجام این طرح ها موجب صرفه  ۶11قرار گرفته اند که سال گذشته دو هزار 

 ه این روند با جدیت دنبال شود.میلیون متر مکعبی منابع آب شده است و الزم است ک ۳11جویی 

رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی اضافه کرد: غرامت کشاورزان باید براساس خسارت و رقم 
واقعی به کشاورزان پرداخت شود و ما موظف هستیم در بخش های مختلف شامل زراعی، باغی 

ا در کشاورزان و دامی پاسخگوی این قشر زحمت کش باشیم و صندوق بیمه باید این اعتماد ر
 ایجاد کند تا در مواقع بروز مشکل آنها را مورد حمایت قرار دهند.

هزار هکتار آن در  ۳1هزار هکتار باغ در استان مرکزی  ۶۳بابایی گفت: در حال حاضر از مجموع 
شهرستان های ساوه و زرندیه است که از این میزان فقط هفت هزار هکتار زیر پوشش بیمه بوده 

 هکتار آن در ساوه و زرندیه می باشد. که شش هزار
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============= 

 هکتار از شاليزارهای آمل خشک شد ..۱
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آمده است :  مدیر جهاد کشاورزی  49تیر 21رش خبرکزاری دولتی مهر/ آمل در تاریخ به گزا
هکتار از شالیزارهای شهرستان خبر داد و گفت: پنج هزار هکتار نیز  111آمل از خشک شدن 

 .در معرض استرس هستند

مرتضی روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، سید  به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از
امینی در جلسه اضطرای بحران آب کشاورزی شهرستان آمل گفت: با تشدید گرمای تابستان، 
عدم بارش باران در ماه های اخیر و پایین رفتن آب های سطحی، مشکل کم آبی جدی بوده و 

بخشی از زمین های کشاورزی شهرستان آمل در مناطق دشت سر و امام زاده عبداله خشک و 
 .کم آبی قرار دارددر وضعیت تنش 

هکتار از شالیزارهای شهرستان آمل کامال خشک و رها  111وی با بیان اینکه تا بحال قریب به 
شده است و حدود پنج هزار هکتار هم در وضعیت استرس قرار دارد تصریح کرد: باید آب موجود در 

ت موجود خارج شود، رودخانه هراز بهتر مدیریت شود تا زمین های مورد تهدید و استرس از وضعی
ضمن اینکه با مدیریت جهادی و تالش کشاورزان بایستی نسبت به حفر، تجهیز و برقی کردن چاه 

 .ها اقدام عاجل کرد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از روسای مراکز تابعه، واحد آب و خاک و طرح و برنامه این 
رسی میدانی بهتر و بیشتری داشته و مدیریت خواست تا با حضور در روستاهای مورد تهدید، بر

آمار و اطالعات دقیق و به روز را تهیه، جمعبندی و بصورت روزانه گزارش تا به سازمان متبوع 
 .منعکس شود

============== 

 / مرکزی.۱ -آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم
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های  آمده است : شهرستان 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / ساوه در شنبه 
های اخیر  های صنعت و کشاورزی در استان مرکزی هستند که در سال ساوه و زرندیه از قطب

 .کنند رویه از منابع آب را تجربه می تداوم روند خشکسالی و برداشت بی عوارض جدی

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

، در یک موضوع مشترک است. توليدی دفاتر سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »با عنوان  نخستين پرونده ویژه استان ها

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، باید این واقعیت را بپذیریم که طی چند دهه گذشته در مدیریت برخی 
بخش ها از جمله حفظ و مدیریت منابع آبی کشور موفق عمل نشده است و نبود برنامه ریزی و 

یک کرده است. آمارها نشان می دهد که بیش آینده نگری مناسب در حال حاضر آن را به بحران نزد
درصد از منابع آب ساوه و زرندیه در بخش کشاورزی مصرف می شود که در صورت مدیریت 41از 

 بهینه در این حوزه می توان تا حد زیادی از ابعاد بحران کم آبی کاست.

ای کشاورزی تمامی در روزگاری نه چندان دور یک یا دو حلقه قنات یا چشمه در هر روستا، زمین ه
اهالی آن را سیراب می کرد و عالوه بر تامین آب مورد نیاز کشاورزی در آن روستاها، شاهد رویش 
درختان و فضای سبز مناسب مناطق روستایی بودیم. از سوی دیگر قبل از توسعه سد سازی در 

های سطحی  برخی مناطق کشور، شاهد رودخانه و جویبارهایی بودیم که با توزیع متعادل آب
 نقش موثری در حفظ محیط زیست ایفا می کردند.

دیری نگذشت که سر و کله غول های آهنی حفر چاه های عمیق پدیدار گشت و کشاورزان و 
مالکان اراضی را به فکر مالکیت آب انحصاری انداخت و مسئوالن وقت نیز بدون آینده نگری و آگاهی 

های عمیق را یکی پس از دیگری صادر کردند، غافل از  از عواقب وخیم این پدیده، مجوز حفر چاه
این که این راه به کجا ختم می شود. در کنار چاه های مجاز برخی دیگر از افراد سودجو نیز به 

 صورت غیر مجاز اقدام به حفر چاه های عمیق کرده و کمر به نابودی منابع آب زیر زمینی بستند.

خانوار کشاورز از دو حلقه قنات  ۵۶دهد که در گذشته  تحقیقات در یک روستای ساوه نشان می
این روستا ارتزاق می کردند اما تعدادی از کشاورزان با حفر چاه عمیق موجب خشکیده شدن قنات 

 های این روستا شده و عمال سایر کشاورزان را از حلقه تولید و زندگی خارج کردند.

http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C


ز بر این روند بی تاثیر نبوده است اما نباید البته خشکسالی های متوالی در سال های گذشته نی
منکر این واقعیت شویم که در مدیریت منابع آبی غفلت شده و اکنون نیز که مسئوالن از این خواب 
غفلت بیدار شده اند، به دلیل نزدیک شدن به شرایط بحرانی این واقعیت را پذیرفته اند اما تاکنون 

 درمان درد باشد را برای مقابله با این بحران ارائه کنند. نتوانسته اند راهکاری عملی مناسب که

حرکت به سمت آبیاری نوین، مقابله با مصرف بی رویه و جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز، 
 برخی از راهکارهای مسئوالن ذیربط است که مسکنی بیش نبوده اند.

هزار هکتار اراضی  ۶۵شهرستان زرندیه نیز از قطب های کشاورزی استان مرکزی و دارای 
هزار هکتار آن زیر کشت محصوالت زراعی و باغی قرار دارد و در آن  ۴2کشاورزی است که حدود 

 کشت های بهاره پر آب مانند خربزه و طالبی کشت می شود.

واحد صنعتی است که فعالیت این واحدها تاثیری مهم بر  1۸1همچنین زرندیه میزبان بیش از 
یه دارد و بهره برداری بی رویه از منابع آبی، کیفیت آب نیز کاهش داده و کاهش منابع آب زرند

 غلظت امالح و نمک محلول در آب افزایش یافته است.

 

 ساوه در سال گذشته کمترین ميزان بارندگی در استان مرکزی را داشت

ارای مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه با بیان این که در سال آبی جاری، این شهرستان د
کمترین میزان بارندگی در استان مرکزی و در رده نخست شهرهای کم بارش کشور بوده است، 

درصد از چاه های این  41گفت: هم اکنون به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی، بیش از 
شهرستان کمتر از میزان مجاز برداشت می کنند و میزان توزیع آب از سد الغدیر نیز میان کشاورزان 

 میزان قابل توجهی کاهش داشته است. به

حسن شریفی افزود: کشت طالبی و خربزه که در شهرستان ساوه انجام می پذیرد، در زمره 
کشت های پرآب بوده و بایستی در سیاست های کشت آن با توجه به شرایط خشکسالی حاد 

 ساوه بازنگری شود.

نار کشور است و همه ساله سهم وی اظهار داشت: شهرستان ساوه بزرگ ترین تولیدکننده ا
هزار  4هزار هکتاری باغ های این شهرستان،  14عمده ای در تولید انار دارد، به طوری که از سطح 

هکتار اختصاص به تولید انار دارد، بنابراین نیازمند یک فکر اساسی برای مقابله با خشکسالی 
 است.

 بله با بحران آبفرهنگ سازی و مدیریت مصرف تنها راه مقا صرفه جویی،

معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه با بیان اینکه بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های 
اقتصادی شهرستان ساوه است، افزود: صرفه جویی، فرهنگ سازی و مدیریت مصرف بهینه آب در 

سیستم آبیاری بخش کشاورزی، تنها راه مقابله با بحران آب است و الزم است تا با استفاده از 
نوین، گام موثری در مصرف بهینه آب بخش کشاورزی برداشته شود تا بتوانیم بر میزان مصرف آب 



در بخش کشاورزی مدیریت داشته باشیم و ضمن احیای منابع آبی، به انتظاراتی که در بخش 
 کشاورزی وجود دارد نیز رسیدگی کنیم.

در این شهرستان گفت: باید در جهت تامین و  محمد بهاروند با اشاره به کاهش نزوالت آسمانی
مدیریت آب مورد نیاز بخش کشاورزی، برنامه ریزی مدون داشت و مدیران مربوطه با احتمال اینکه 

ممکن است با شرایط بحرانی تری روبرو شوند، باید با مدیریت موضوع، مقدمات کار را در جهت 
 شند.مواجهه با کمبودهای احتمالی آب زراعی داشته با

وی ابراز داشت: هم اینک بیشترین مصرف آب در شهرستان ساوه، مربوط به بخش کشاورزی 
است، لذا دستگاه های مرتبط با بخش کشاورزی و وزارت نیرو می توانند نقش به سزایی در 

 مدیریت بهینه مصرف آب در این بخش داشته باشند.

 

 ورزی استبروز بحران آب ناشی از مصرف بی اندازه در بخش کشا

یک فعال حوزه محیط زیست که معتقد است دلیل اصلی بروز بحران آب در ساوه، مصرف بیش از 
اندازه در بخش کشاورزی است، گفت: مسئوالن افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی را 

 ساده ترین راه برای توسعه کشور در نظر گرفته اند که نتیجه این نوع نگاه، بر شدت بحران آب در
 کشور افزوده است.

علی اکبر حجری افزود: توسعه بی ضابطه بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی بدون در 
نظر گرفتن مالحظات زیست محیطی، بحران آب را در کشور ما جدی تر کرده است و امروزه نه تنها 

به مسائل  فعالیت بشر در طول دهه های گذشته بدون توجه  در کشور ما، بلکه در سراسر دنیا
 محیط زیست باعث افزایش دمای کره زمین شده و تغییرات آب و هوا را به دنبال داشته است.

وی ابراز داشت: الزم است حساسیت بیشتری در زمینه مدیریت مصرف آب به خرج بدهیم چرا که 
بحران آب در کشور ما بسیار جدی است و هیچ تردیدی نیست که شرایط بدتر هم می شود،  

در طول دهه های گذشته رویکرد مدیریت منابع آب، رویکرد صحیحی نبوده و این روند به بحران چون 
 آب دامن زده است.

حجری اضافه کرد: در شورای عالی آب تالش هایی انجام شده که تا حدودی رویکردهای قوه 
ند ولی اجتماعی حرکت ک-مجریه در مدیریت منابع آب اصالح شود و به سمت رویکردهای اقتصادی

 این کافی نیست و حل مشکل کمبود آب، نیازمند توجهی بیش از این اقدامات است.

 ميلی متر کاهش یافت ۵.ميانگين بارش در ساوه 

مدیر امور منابع آب ساوه گفت: میانگین میزان بارش جوی شهرستان ساوه در سال زراعی جاری  
به مدت قبل آن نگران کننده است و  میلی متر کاهش یافته که نسبت 11۳میلی متر به  1۸2از 

 بیانگر آن است که خشکسالی هر سال در حال تشدید است.



نقی بهجت با اشاره به ضرورت تعادل بخشی آب در این شهرستان اظهار کرد: سیاست های 
بازدارنده به عنوان یکی از اولویت های مهم کاری در ساوه ترسیم شده و در این خصوص چاه های 

 ن شناسایی مسدود و تجهیزات حفاری آنان نیز توقیف می شود.غیرمجاز ضم

مدیر امور منابع آب ساوه توضیح داد: در حال حاضر برداشت بی رویه و افت آب های زیرزمینی، 
موجب فرو نشست زمین در برخی از مناطق این شهرستان شده است به طوری که پدیده 

 نشست زمین در این مناطق کامال مشهود است.

 ۷1ت افزود: ساوه به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک و با متوسط ساالنه بهج
میلیون مترمکعب اضافه برداشت از منابع زیرزمینی، با ادامه روند فعلی در استفاده از منابع آب در 

 آینده نزدیک با شرایط دشوار و بحرانی مواجه می شود.

درصد آب سفره های زیرزمینی در این شهرستان برای  4۵مدیر امور منابع آب ساوه ادامه داد: 
مصارف کشاورزی و باغداری استفاده می شود، بنابراین بهینه سازی در مصرف بخش کشاورزی 

 می تواند نقش موثری در حفظ منابع آب این شهرستان ایفا کند.

 

 درصدی منابع آب شهرستان زرندیه نسبت به سال گذشته ۳۹کاهش 

ور منابع آب زرندیه نیز با اشاره به کاهش بارش ها در این شهرستان نسبت به سال مدیر اداره ام
درصد نسبت به  2۵گذشته گفت: منابع آب شهرستان زرندیه در برخی نقاط این شهرستان تا 

میلیون  ۳۷.۳مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و با تشدید خشکسالی ساالنه با 
ده و الزم است که بحران آب توسط مردم و مسئوالن جدی مترمکعب کسری حجم مخزن مواجه بو

 گرفته شود.

میلیون مترمکعب آب در دشت زرندیه استحصال می  1۸1جمال محمدی با بیان اینکه ساالنه حدود 
شود، افزود: صرفه جویی و استفاده بهینه از آب باید در دستور کار مردم قرار گیرد، چراکه با ادامه 

ل های اخیر، سطح آب سفره های زیرزمینی در دشت های این روند خشکسالی در سا
 سانتیمتر افت کرده است. ۸۵شهرستان ساالنه حدود 

وی اظهار کرد: سال آبی از ابتدای مهر ماه هر سال آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه سال بعد 
به  11۸تاکنون از  ادامه دارد و میزان بارش نزوالت جوی این شهرستان از ابتدای سال آبی جاری

 میلی متر نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل کاهش داشته است. 11۸

طرح ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه  41محمدی افزود: بر اساس اعالم وزارت نیرو، از سال 
عمیق، احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب در محدوده مطالعاتی زرندیه تا پنج 

نوع شده است، اما در مواجهه با بحران کم آبی در زرندیه نیازمند راهکارها و برنامه های سال مم
 جدی تری هستیم.



*** 

ترین اقدامی که امروز می توان در زمینه بحران آب در شهرستان های ساوه و زرندیه  تردید جدی بی
به ویژه آبیاری تحت فشار،  های نوین آبیاری انجام داد، مدیریت صحیح منابع آب با استفاده از روش

گذاران در زمینه به کارگیری روش های  ای و استفاده از سرمایه توسعه کشت محصوالت گلخانه
 کشاورزی نوین و کم مصرف در زمینه آب است.

از هر زمان دیگر به حفاظت و صیانت از آب به  در دشت های تشنه ساوه و زرندیه امروز بیش 
نیاز است در سایه اراده و تدبیر ویژه مسئوالن شهرستان،  از داریم وعنوان یک منبع ارزشمند نی

 .جراحات عمیق خشکسالی در این شهرستان ها التیام یابد
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=============== 

 / لرستان۱۱ -آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم

 کنند بازی می / مزارع در خشکسالی آبمردم تشنه و مزارع سيراب لرستان

 

آمده است :  کشت  49تیر 21به گزارش خبرکزاری دولتی مهر/ خرم آباد  در تاریخ 
در لرستان صدای مسئوالن و کارشناسان را بلند کرده، تا در «آب دوست»محصوالت

ت شهرستانی که تعداد زیادی از روستاها آب خوردن ندارند آب موجود صرف کاشت محصوال

 .غیراستراتژیک شود

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران آب در » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای تولیدی دفاتر « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومین « استانهای کشور

ان سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است. نخستین پرونده ویژه است
را می توانید « پرونده ویژه بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور»با عنوان  ها
 بخوانید. اینجا در
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زارش خبرنگار مهر، استمرار بی توجهی به کاشت محصوالت آبدوست در بخش کشاورزی که به گ
درصد آب کشور و استان را می بلعد چالشی جدی بوده که مرز بحران را نیز گذرانده است به  41

طوریکه در شهرستان کوهدشت در استان لرستان شاهد رکوردشکنی فرونشست زمین در کشور 
ه افت سطح آبهای زیرزمینی برمی گردد و موجب خودسوزی زمین نیز هستیم، موضوعی که ب

 شده است.

بی توجهی به الگوی کشت متناسب با ظرفیت، آب و اقلیم مناطق مختلف استان بارها از سوی 
متولیان امر مورد انتقاد قرار گرفته اما همچنان با کم توجهی و عدم نظارت جدی شاهد از بین رفتن 

 به قیمت و بهای سودهای ناچیز کوتاه مدت هستیم. سرمایه های استان

در حالی کشاورزان به سمت کشت ذرت و برنج در دشتهای جنوبی لرستان می روند که دلیل این 
موضوع از سوی آنها سود ناشی از فروش این محصوالت عنوان می شود ولی این سوال مطرح 

 ای این مزارع هدر می رود چقدر است؟است که ارزش سفره های آب زیرزمینی و مایه حیاتی که پ

 

کاشت محصول برنج در شهرستانی مانند پلدختر و یا ذرت دانه ای و علوفه ای در شهرستانی 
چون کوهدشت در حالی رخ می دهد که نه تنها روستاهای این شهرستانها که حتی شهرها نیز 

والتی می شود که نه از چالش کم آبی در امان نمانده ولی آب موجود به راحتی صرف محص
 استراتژیک هستند و نه کشت آنها در این منطقه ضرورتی دارد.

وضعیت کاشت این محصوالت تنها مربوط به شهرستانهای جنوبی استان نمی شود بلکه در 
 شهرستان بروجرد نیز کاشت محصوالت آبدوست صدای متولیان امر را درآورده است.

 کشيدندمحصوالتی که آب دشت سيالخور را سر 

بروجرد با وجود دشت وسیع سیالخور و داشتن منابع آبهای زیر زمینی تا قبل از فروکش کردن 
بود به طوریکه « آب دوست»سطح این منابع آب شاهد افزایش کشت محصوالت به ویژه محصوالت 

علی رغم هشدارهای مسئوالن امور آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، بخشداریهای مرکزی و 
بروجرد همچنان شاهد کشت این محصوالت در اراضی کشاورزی شهرستان بروجرد اشترینان 
 هستیم.

این وضعیت در حالیست که فرماندار بروجرد معتقد است کشت محصوالت آب دوست در برهه ای 
از زمان که کشور و شهرستان دچار خشکسالی رو به رشدی شده امری خارج از ضوابط قانونی 

 است.

د: نداشتن الگوی کشت معین در هر سال زراعی در بروجرد و عدم توجه پورقاسیمان می گوی
کشاورزان به هشدارهای مسئوالن در زمینه بحران کم آبی به عنوان زنگ خطری برای حیات 



موجودات و انسان محسوب شده به طوریکه همچنان روند کشت محصوالت آب دوست توسط 
 کشاورزان استمرار دارد.

 

تان بروجرد نیز در این رابطه با انتقاد از کشت بی رویه محصوالت آب دوست مدیر امور آب شهرس
توسط کشاورزان بروجردی در گفتگو با مهر ادامه می دهد: علی رغم فرهنگسازی و اطالع رسانی 

بخشداریها، ارگانهای مربوطه و آموزش مروجان کشاورزی در سطح روستاها باز شاهد کشت 
 هستیم.محصوالت آب دوست در منطقه 

 خالء قانونی و راهکار مسئوالن

غالمرضا بنادری با بیان اینکه کشت محصوالت استراتژیک به عنوان یک تخلف تلقی می شود، می 
افزاید: در این بخش خال قانونی وجود دارد که طبق قانون باید کشاورزانی که آب اضافه بر حق 

 برداشت می کنند باید حقابه آنها قطع شود.

گوید: تنها راهکار در حال حاضر نصب کنتورهای هوشمند در اراضی زیر کشت است که بنادری می 
 انتظار می رود تمامی ادارات خدماتی نیز امور آب منطقه ای را در اجرای این طرح یاری کنند.

وی تاکید می کند: این برنامه در قالب اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی دشتها از سوی وزارت 
ستور کار قرار گرفته است که اگر این طرح در سطح بروجرد نیز اجرا شود به طور کشاورزی در د

 قطع نتایج مطلوبی بدست خواهد آمد.

وی می افزاید: پیگیری می شود در سالهای آینده این طرح در سطح شهرستان بروجرد نیز اجرایی 
رفی به کشت شود چرا که با اجرای آن کشاورزان مجبور می شوند بر اساس سهیمه آب مص

 محصوالت بپردازند.

این مسئول یاد آور می شود: در این طرح کارتهای شارژی به کشاورزان اعطاءمی شود که اگر 
 کشاورزی اضافه مصرف کند سهمیه آن قطع می شود.

 کاشت برنج در پلدختر بی آب و اظهار نظر عجيب مسئوالن

به دیگر شهرستانهای استان است به و اما ماجرای کاشت محصوالت آبدوست در پلدختر نیز مشا
طوریکه این شهرستان کم آب شاهد گسترش کاشت برنج و ذرت در دشت های بی آب خود بوده 

 است.



 

 مزارع ذرت کوهدشت

در این میان اظهار نظر برخی متولیان امر که مسئولیت نظارت در این حوزه را بر عهده دارند نیز در 
ر جهاد کشاورزی پلدختر می گوید: ذرت یکی از محصوالت نوع خود جالب است به طوریکه مدی

آبدوست است که در این شهرستان کشت می شود و به علت اینکه دارای تولید مناسب و قیمت 
 خوبی بوده در سال های اخیر مورد اقبال کشاورزان آبی کار شهرستان پلدختر قرار گرفته است.

: با توجه به این که عمده منبع تامین آب این علی خادمی در اظهار نظری قابل تامل می گوید
محصول از طریق آبهای سطحی تامین می شود خوشبختانه در سطح شهرستان "در حال حاضر" 

 آبهای سطحی به اندازه مورد نیاز برای کاشت این محصول وجود دارد.

در  وی معتقد است که علی رغم اینکه مشکل کمبود آب و کم شدن دبی سراب ها و چشمه ها
کل کشور و استان و شهرستان کامال مشخص و مشهود است ولی به دلیل اینکه شهرستان 

پلدختر در خروجی آب استان قرار دارد در حال حاضر مشکل به حد بحرانی نرسیده و بهره برداری 
 انجام می گیرد!

متولی امر این اظهار نظرها در حالی صورت می گیرد که مطابق آخرین آمار اعالمی از سوی مرجع 
یعنی اداره امور آب شهرستان پلدختر همه رودخانه های این شهرستان طی سال آبی جاری با 

که  -کاهش چشمگیر میزان دبی مواجه بوده اند و از سوی دیگر آمار چاههای غیرمجاز کشاورزی 
 در این شهرستان رو به فزونی گذاشته است. -آب را از سفرهای زیرزمینی می مکند 

ابع آب شهرستان پلدختر نیز در این رابطه به مهر می گوید: اثرات سوء خشکسالیها در رئیس من
تا کنون و کاهش شدید منابع آب سطحی و زیر زمینی، لزوم ایجاد  1۳۷۸شهرستان از سال 

 تغییرات در روش کشت و نحوه آبیاری این محصول آبدوست را ضروری کرده است.

ولیان امر برای تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی می شود اکبر مهری خواستار توجه بیشتر مت
و ادامه می دهد: با توجه به وجود بحران آب در اکثر مناطق کشور و لزوم استفاده صحیح از منابع 

 آب باید راههای استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

زیرکشت و کاشت محصوالت آبدوست  وی معتقد است که در کشاورزی اگرچه افزایش سطح
افزایش درآمد کشاورزی را در پی دارد ولی با روند افزایشی افت سطح آب های زیرزمینی و 

افزایش هزینه های استخراج آب در آینده نه چندان دور عالوه بر کاهش کیفی آب ها از کمیت آنها 
 دا می کند.به شدت کاسته شده و کشاورزی به سوی ناپایداری بیشتری سوق پی

 مزارع ذرت بر دشت سوخته کوهدشت



در شهرستان کوهدشت نیز تا چشم کار می کند مزارع سبز ذرت است که برپهنه ی کم آب 
دشت کوهدشت قد راست کرده اند و چاه عمیق هایی که با فاصله های بسیارکم از هم، ته 

 شیده ی ذرت فواره کنند.مانده های آب این دشت را بیرون می کشند تا باالی سر دانه های پو

ساعت آب دشت سوخته ی انبار غله لرستان را باال بیاورند تا  12چاه عمیق هایی که باید روزانه 
 آینده ای بی آب و خشک را برای آن رقم بزنند.

وسعت مزارع ذرت و چرخش دور و نزدیک فواره ها تا به حدی است که هربیننده ای را به تاسف 
هایی که انگار شانه به هم سپرده اند تا ته مانده فرورفته سفره های  وامی دارد. چاه عمیق

 زیرزمینی کوهدشت را هرچه زودتر باال بکشند تا عمری را به تعطیلی بنشینند.

سال است نبود بارندگی ها و هجوم سال به سال دیو 11این درحالی است که بیش از 
دای دهل نگرانی از آینده ای بی آب، خشکسالی ها مردم و مسئوالن را نگران کرده است و ص

گوش کارشناسان امر را آزار می دهد که مبادا انبار غله لرستان روزی به کویر لوت دیگری تبدیل 
 شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان کوهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: سال گذشته هزار و 
 هکتار رسیده است. ۵1به یک هزار و  هکتار ذرت در کوهدشت کشت شده و امسال این رقم ۶11

مرتضی ملکی ادامه می دهد: به دنبال آن هستیم تا به تدریج و سال به سال این رقم را پایین 
 بیاوریم.

وی می گوید: سال های گذشته بیشتر کشاورزان زمین ها را اجاره کرده و بیشتر آنها هم به 
هکتار  ۵11ت را در کوهدشت به زیر کشت ذرت پرداخته بودند وگرنه می توانستیم کشت ذر

کاهش دهیم اما امسال با برنامه هایی که درپیش است سعی خواهیم کرد کشاورزان را تشویق 
 کنیم به کاشت گندم بپردازند.

محمد کرم محمدی فرماندار کوهدشت نیزیش از این در جلسه کارگروه کشاورزی با اشاره به 
درصد اراضی قابل کشت  2۷گفت: در کوهدشت خشک شدن اراضی کشاورزی این شهرستان، 

 لرستان وجود دارد.

فرماندار کوهدشت با بیان اینکه در کوهدشت با بحران نبود آب روبه رو هستیم، ادامه داد: ساالنه 
 میلیون متر مکعب آب از دشت کوهدشت برداشت می شود. 1۵1

هایی می روند که محمدی اظهار داشت: مردم کوهدشت به خاطر درآمد کم به سمت کشت 
 درآمد بیشتری داشته باشد و همین کشت محصوالت آبدوست را موجب شده است.

 



وی افزود: باید الگوی کشت شهرستان را تغییر داد و در این راه ضمن در نظر گرفتن درآمد 
 کشاورزان باید مشوق هایی در این زمینه برای کشاورزان در نظر گرفت.

ضرورت وجود کنتورهای هوشمند برای چاه های آب کوهدشت، بیان محمدی همچنین با اشاره به 
داشت: برای جلوگیری از کشت محصوالت آبدوست طی سال آینده، نصب کنتور بر روی چاه های 

 کشاورزی اولین خواسته ماست.

محمدی با بیان اینکه برای جلوگیری از روند بحران آب در کوهدشت نیازمند برنامه های کوتاه مدت، 
ن مدت و بلندمدت هستیم، اظهارداشت: یکی از راه های حفاظت از منابع آب کوهدشت، میا

 استفاده از کشت های جایگزین است که می تواند جای کشت محصوالت آب دوست را بگیرد.

فرماندار کوهدشت گفت: در نشست های صورت گرفته قرار شد سطح زیرکشت محصوالت 
است سازمان جهاد کشاورزی استان در یک مصاحبه به آبدوست در کوهدشت کاهش یابد اما ری

 الزامی نبودن این کار اشاره کرد.

درصد کاهش سطح زیرکشت محصوالت آبدوست را  ۵1محمدی افزود: با این وجود امسال حدود 
شاهد هستیم اما به هرحال باید به فکر جایگزین کردن کشت های پاییزه بود و کشاورزان را با 

 آشنا کرد. اهمیت این موضوع

 کارشناسان: عمال اهرمی برای فشار روی کشاورزان وجود ندارد

عظیم دادگر کارشناس حوزه زراعت استان لرستان نیز به برنامه های سازمان جهاد کشاورزی برای 
کاهش کشت محصوالت آبدوست اشاره کرده و می گوید: بر اساس طراحی که در این بخش 

 ف کاشت محصوالت و گیاهان آبدوست هستیم.صورت گرفته به دنبال کاهش و حذ

وی معتقد است در این مسیر متاسفانه عمال اهرم فشار و ابزاری که در دست سازمان جهاد 
کشاورزی باشد و کشاورز را وادار کند که به توصیه های کارشناسان این سازمان عمل کند وجود 

 ندارد.

افع خود فکر می کنند و ادامه می دهد: ما دادگر معتقد است که برخی از کشاورزان تنها به من
شاهد هستیم کشاورز الیگودرز به جای کاشتن گندم سراغ هویچ می رود و در خرم آباد نیز دو 

 سال است که محصوالت آبدوستی چون هندوانه و سیب زمینی کاشته می شود.

صوالت استراتژیک این کارشناس کشاورزی با یادآوری اینکه کشاورزان را باید به سمت تولید مح
سوق داد یادآور می شود: ما به عنوان متولی برنامه الگوی کشت را اعالم می کنیم ولی کسی 

 که باید این برنامه را اجرا کند کشاورز است که نمی توان او را مجبور به اجرای برنامه کرد.

ارزان بود و دادگر می گوید زمانی نهاده های بخش کشاورزی که از سوی جهاد توزیع می شود 
توزیع نهاده ها مانند کود می توانست به عنوان ابزاری برای ترغیب کردن کشاورزان به سمت 

الگوی کشت مورد نظر باشد ولی در حال حاضر با باال رفتن قیمت نهاده ها استفاده از این ابزار نیز 
 کارگر نیست.

ه ریزی سازمان جهاد کشاورزی وی با یادآوری اینکه برخی کشاورزان حرفهای کارشناسی و برنام
برایشان مالک عمل نیست اضافه می کند: متاسفانه به دلیل اینکه کشت محصوالت آبدوست 

 سود بیشتری دارد کشاورزان به این سمت سوق پیدا کرده اند.

دادگر ادامه می دهد: اینکه کشاورز تنها به سود خود فکر می کند موجب شده که ما در 
ستان شاهد توسعه کشت ذرت باشیم به نحویکه کشاورز به جای اینکه به شهرستانهای جنوبی ا

 سود پایین کاشت گندم قناعت کند به دنبال سود باالی کاشت ذرت می رود.

وی می گوید: در شهرستان کوهدشت جلسات زیادی با فرماندار، امام جمعه و نماینده شهرستان 
ه نتیجه چندانی نگرفته ایم به طوریکه امروز گذاشتیم و با کشاورزان صحبت کردیم ولی متاسفان

کشت ذرت و چغندر در این شهرستان آب شرب مردم و در آینده سکونت مردم شهرستان را تهدید 
 می کند.



 ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی

 دادگر با یادآوری اینکه باید کاشت محصوالتی چون گندم و کلزا که آب کمتری نیاز دارند ترویج داده
شود می افزاید: به نظر می رسد باید در قیمت های خرید تضمینی تفاوت قیمت میان محصوالت 

 آبدوست و محصوالت متناسب با الگوی کشت را پوشش دهیم تا بتوان در کشاورز ایجاد رغبت کرد.

وی به استفاده از اهرم های تشویقی برای ترغیب کشاورزان به کشت محصوالت متناسب با 
نطقه تاکید دارد و معتقد است که در صورت بی اثر بودن این رویکرد می تواند با تصویب ظرفیتهای م

 قوانین مورد نیاز رویکرد برخوردی را نیز در دستور کار قرار داد.

کارشناس حوزه زراعت استان یادآور می شود: در مجموع به اعتقاد من اگر بتوانیم قیمت های   این
ز آبی پایین مانند کلزا را باال ببریم کشاورز نیز دیگر به دنبال کشت خرید تضمینی محصوالت با نیا

 محصوالت آبدوستی چون چغندر، سیب زمینی و ذرت نخواهد رفت.

 عقب نشينی مسئوالن

بنابراین گزارش روند کشت محصوالت آبدوست در شهرستانهای مختلف استان که بعد از پلدختر و 
وجرد را نیز بلند کرده است در حالیست که سازمان جهاد کوهدشت حال صدای مسئوالن امر در بر

کشاورزی همچنان ابزارهای قانونی برای جلوگیری از این معضل را یا در اختیار ندارد و یا از آنها 
 استفاده نمی کند.

ابتدای سال زراعی جاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با طرح موضوع ممنوعیت 
ست در دشت های خشکیده از جمله کوهدشت گام مهم و قابل تحسینی کشت محصوالت آبدو

را برداشت که البته این موضع گیری چندان طول نکشید تا با فشار کشاورزان شاهد عقب نشینی 
مهرداد غضنفری باشیم و مسئوالن امر در سازمان جهاد کشاورزی اعالم کنند در زمینه عدم کشت 

 نیست.محصوالت آبدوست اجباری در کار 

 

همین اظهار نظر کافی بود که دوباره آش همان و کاسه همان باشد و کشاورزان ته مانده آبهای 
 زیرزمینی را برای کاشت برنج، ذرت و چغندر از زیر زمین بیرون بکشند.

به هر روی انتظار می رود مسئوالن با استفاده از ابزارهای تشویقی و در صورت نیاز بازدارنده و 
گزاری کالسهای آموزشی در راستای ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگسازی به منظور همچنین بر

آشنایی کشاورزان نسبت به خسارات جبران ناپذیر کشت محصوالت آب دوست از کاهش روزافزون 
 آبهای زیرزمینی و از دست رفتن این سرمایه ارزشمند جلوگیری کنند.

-http://www.mehrnews.com/news/2783565/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87
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آمده است :  پروژه انتقال آب  49تیر 21به گزارش خبرکزاری دولتی مهر/ الیگودرز  در تاریخ 
کنند به رغم حیات بخش بودن  پروژه انتقال آب کشور یاد میقمرود که از آن با عنوان بزرگترین 

 .در مقصد، نان و آب ساکنان مبدأ طرح را برید

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است.  توليدی دفاتر
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »با عنوان  نخستين پرونده ویژه استان ها

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور

میلیون مترمکعب آب در سال از  1۸1به گزارش خبرنگار مهر، هدف از اجرای پروژه قمرود انتقال 
سرشاخه های دز به سد کوچری و تصفیه خانه دو دهک برای تامین آب شرب و صنعت دراز مدت 

مین، گلپایگان، محالت، نیمور، سلفچگان، ساوه و قم برای جبران روزافزون شهرهای خوانسار، خ
 کمبود آب این شهرها بود.

این در حالیست که با وجود اینکه پروژه قمرود برای مردم برخی از شهرها و استانهای کشور پروژه  
ستانهای ای حیات بخش بود ولی مردم شهرستان الیگودرز را به عنوان یکی از پرآب ترین شهر

 لرستان با کمبود آب مواجه کرد.
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این پروژه شاید در نگاه اول از سوی مسئوالن وزارت نیرو به نام طرح انتقال آب از سرشاخه های دز 
به قمرود نام نهاده شده باشد، ولی در واقع این پروژه از روستاهای الیگودرز در استان لرستان آغاز 

این طرح انتقال جاری می شود، قبل از اینکه آب دز باشد،  می شود و به نوعی آبی که در تونلهای
 آب لرستان است.

مردم روستاهای الیگودرز تمام « بریدن آب و نان»پروژه قمرود زمانی که افتتاح شد با اینکه به قیمت 
شد ولی حتی در نام آن اثری از شهرستان الیگودرز و یا حتی استان لرستان وجود نداشت تا 

مردم لرستان بیش از پیش نمود پیدا کند و آن روزها هر چه نمایندگان مجلس عمق مظلومیت 
 لرستان فریاد زدند و رسانه ها بیداد کردند و مردم طومار نوشتند کسی گوش نداد .

 روستا را تشنه کرد .۱پروژه آبرسانی که مردم 

هرستان آب قم و شهرهای فرماندار شهرستان الیگودز در این باره با بیان اینکه با منابع آب این ش
مرکزی تامین شده است در گفتگو با مهر اظهار داشت: این در حالیست که با اجرای این طرح 

وی با بیان اینکه با اجرای درز خود در تشنگی به سر می برند.برخی از روستاهای شهرستان الیگو
تبدیل به دیم شد عنوان کرد:  پروژه انتقال آب قمرود بیش از هزار هکتار از اراضی کشاورزی الیگودرز

روستای شهرستان الیگودرز با اجرای این پروژه در تشنگی به  1۶همچنین در حال حاضر بیش از 
 سر می برند و دارای مشکل آب شرب هستند.

فرماندار شهرستان الیگودرز با بیان اینکه در حال حاضر این شهرستان آب مورد نیاز قم را تامین می 
الیست که خود از این ظرفیت محروم است عنوان کرد: در این راستا باید خسارت کند و این در ح

 روستای الیگودرز با اقدامات الزم جبران شود. 1۶های وارد شده به مردم این منطقه و کمبود آب در 

میرزایی با بیان اینکه مدیریت ارشد لرستان و همچنین نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای 
رای جبران این خسارات پیشنهاداتی به وزارت نیرو ارائه کرده اند بیان داشت: برای اسالمی ب

جبران این خسارات پیشنهاد احداث دو سد دهجانی و همچنین قشالق به وزارت نیرو داده شده 
 است.

وی با تاکید بر ضررت احداث این دو سد در این منطقه برای رفع مکشکل کمبود آب در این منطقه از 
 ستان الیگودرز تصریح کرد: در حال حاضر کار مطالعات این دو سد نیز عملیاتی شده است.شهر

 پروژه ای که آب سفره های زیرزمينی را خالی کرد

این سخنان در حالی مطرح می شد که نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی نیز در 
منطقه اجرای طرح قمرود و به دنبال آن این رابطه می گوید: در حال حاضر مشکل اساسی در این 

 ایجاد معضل کم آبی در روستاهای این شهرستان است.

میلیون متر مکعب آب را انتقال می دهد تصریح  1۸1محمد تقی توکلی با بیان اینکه پروژه قمرود 
ر کرد: این در حالیست که احداث تونل این پروژه موجب شده که آبهای زیرزمینی منطقه اجرای آن د

 الیگودرز خشک شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این تونل به مانند یک زهکش عمل 
کرده و تمام آب منطقه را با خود می برد عنوان کرد: در حال حاضر بیشتر آبهای زیرزمینی این 

 منطقه خشک شده است.

با اجرای پروژه قمرود خبر داد و تصریح کرد:  توکلی از خشک شدن آب چشمه ها و قنات این منطقه
 این حق مردم این منطقه است که از آب آشامیدنی برخوردار باشند.

 پيشنهادی که بين مسئوالن پاسکاری می شود

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه تمام زندگی و معاش مردم این منطقه را تحت تاثیر خود قرار داده 
ت که پیگیر رفع مشکل کمبود آب روستاهای این منطقه هستیم و این است گفت: ما دو سال اس

در حالیست که تا کنون هیچ گونه اقدامی در رابطه رفع این مشکل از سوی متولیان صورت نگرفته 
 است.



نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رئیس جمهور بر ضرورت رفع این 
ید کرده اند ادامه داد: در این راستا ایشان به معاون اول خود آقای جهانگیری مشکل در الیگودرز تاک

 دستور رسیدگی این موضوع را داده است.

توکلی ادامه داد: در ادامه نیز معاون اول رئیس جمهور دستور ویژه به وزیر نیرو داده اند که اقدامات 
رد و این در حالیست که هنوز با وجود الزم برای رفع مشکل کم آبی روستائیان الیگودرز صورت گی

وی با بیان اینکه ما پیشنهاد احداث دو  این رابطه کاری انجام نشده است. این همه تاکید هنوز در
احداث سد  21۵سد را برای رفع مشکل روستائیان این منطقه داده ایم گفت: همچنین مجوز ماده 

اقدام عملیاتی نشده و حق مردم این منطقه دهجانی نیز اخذ شده و این در حالیست که هنوز این 
 ضایع شده است.

 طرحهای جایگزینی که مردم را سيراب می کنند؟

این سخنان در حالی مطرح می شوند که امید علی سیفی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
یل لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: ما برای رفع مشکل کم آبی در منطقه به دل

 اجرای پروژه قمرود به دنبال اجرای طرحهای جایگزین هستیم.

سد دهجانی را اخذ کرده ایم  21۵وی با بیان اینکه در این راستا برای رفع این مشکل مجوز ماده 
میلیون متر مکعب آب پشت آن ذخیره شده و بخشی از  1۵گفت: در صورت اجرای این سد بیش از 

 خواهد شد.مشکالت کم آبی این منطقه رفع 

روستای مسیر اجرای  1۳مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بیان اینکه در حال حاضر 
پروژه قمرود با مشکل کم آبی مواجه هستند گفت: همچنین در حال حاضر مطالعات دیگر برای 

 ۴1تا  ۳1احداث سدهای چمت سلطان، ده سفید و ... نیز صورت گرفته که در صورت اجرا بین 
 یون متر مکعب آب پشت آنها ذخیره خواهد شد.میل

بنا بر این گزارش، وضعیت کم آبی در مبدا بزرگترین طرح انتقال آب کشور در حالیست که وزیر 
نیروی دولت نهم در سفر خود برای افتتاح پروژه قمرود به الیگودرز با طرح این موضوع که مدعی 

گفته بود: انتقال آب از سرشاخه های دز در احقاق حقوق مردم الیگودرز از طرح قمرود است، 
 استان لرستان و شهرستان الیگودرز به روستاهای مسیر این خط انتقال آسیب رسانده است.

پرویز فتاح تاکید کرده بود: با توجه به اینکه پروژه انتقال آب لرستان به قمرود با همراهی مردم 
وژه یا پروژه های دیگر آب مورد نیاز منطقه الیگودرز منطقه به ثمر رسیده است لذا باید از محل این پر

 تامین شود.

از تاریخ این وعده ها و دیگر وعده های مشابه سالها می گذرد ولی نصیب مردم این منطقه از 
بزرگترین پروژه انتقال آب تاریخ ایران خشکی چاهها و چشمه ها و خالی شدن روستاها از سکنه 

 است.
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 خط انتقال آب کوچری؛ راهی برای نجات خمين از خشکسالی

 

 

درصد آب کشاورزی ۴۵آمده است :   49تیر 21به گزارش خبرکزاری دولتی مهر/ خمین در تاریخ 
رشته قنات و مواجهه با 12۷شود که با خشک شدن  شهرستان خمین از قنوات تامین می

تر خط انتقال آب کوچری به این  یعآبی، چشم کشاورزان خمین به احداث هر چه سر معضل کم

 .شهرستان دوخته شده است

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

ع مشترک است. توليدی دفاتر سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضو
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »با عنوان  نخستين پرونده ویژه استان ها

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور

حلقه چاه است  1۵رشته و  ۳11به گزارش خبرنگار مهر، تعداد قنوات موجود در شهرستان خمین 
رشته قنات خشک شده و هیچ گونه آب دهی ندارند. بحران کم آبی قنوات و چاه های  12۷که 

الی به محصوالت زنگ خطر کم آبی را به صدا در آورده است و وقوع خشكس شهرستان خمین
 كشاورزی، فضای سبز و دامپروری آسیب وارد کرده است.

رشته قنات  ۴۴لیتر آب در ثانیه دارند،  11رشته قنات بین یک تا  1۳۸در حال حاضر در خمین 
لیتر در ثانیه آبدهی دارند که با خشک  2۵تا  21لیتر آب در ثانیه و دو رشته قنات نیز بین 21تا 11بین

نات این شهرستان، شش هزار نفر از بهره برداران بخش کشاورزی که از آب رشته ق12۷شدن 
 قنوات استفاده می کردند، دچار بحران اقتصادی شده اند.

 روند کند پروژه آبرسانی به خمين از شاخه های دز در کوچرِی

سیدمهدی ساداتی، فرماندار خمین در رابطه با معضل کم آبی و خشکسالی شهرستان خمین 
کرد: کاهش نزوالت آسمانی باعث شده وضعیت مطلوبی در حوزه آبرسانی نداشته باشیم و  اظهار

از طرف دیگر پروژه آبرسانی و برخورداری خمین از شاخه های دز در کوچری بسیار به کندی 
 پیشرفت می کند و نگرانی هایی را برای مسئوالن و مردم در این زمینه ایجاد کرده است.

همه موانع انجام این پروژه از سوی مسئوالن شهرستان خمین مرتفع شده و وی افزود: تاکنون 
 هیچ توجیهی برای کندی این عملیات وجود ندارد.

http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C


ساداتی گفت: مردم باید در مصرف آب نهایت صرفه جویی را داشته باشند و مطمئنا با برنامه ریزی 
ت مردم در سطح شهرستان دقیق مسئوالن و مدیریت مطلوب برای بهینه سازی مصرف آب و درای

 می توانیم به دنبال ایجاد راه های آبی جدیدی برای تامین آب شرب مردم خمین باشیم.

فرماندار خمین اظهار کرد: وضعیت منابع آب شهرستان خمین مطلوب نیست؛ سطح سفره های 
رسانی  آب زیر زمینی کاهش یافته و در حال حاضر تعدادی از روستاهای شهرستان توسط تانکر آب

 می شوند.

وی تصریح کرد: فضای سبز شهری نیز به علت خشک شدن چاه ها به مشکل کم آبی دچار شده 
که اگر از پساب فاضالب شهری برای آبیاری فضای سبز به شهرداری تعلق گیرد، این مشکل 

 مرتفع می شود.

 ۷1نون بیش از ساداتی خاطرنشان کرد: برای اختصاص پساب فاضالب برای آبیاری فضای سبز تاک
درصد شبکه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهری ایجاد شده و یک مخزن هزار متر مکعبی 

 هم برای این منظور در نظر گرفته شده است.

 

 بخش کشاورزی بيشترین مصرف و هدررفت آب را در شهرستان خمين دارد 

تگو با خبرنگار خمین گفت: سعید سرآبادانی، رئیس اداره آب و فاضالب شهری خمین نیز در گف
درصد آب شیرین شهرستان  42طبق آنچه که در جلسات مختلف با مسئوالن نیز مطرح شده، 

خمین برای فعالیت های کشاورزی صرف می شود، شش درصد برای شرب و دو درصد نیز در 
روش مصارف صنعت به کار می رود که در بخش کشاورزی با توجه به میزان مصرف باالی آب باید 

هدر رفت آب نیز در بخش کشاورزی  های صرفه جویی در مصرف آب به کار گرفته شود؛ افزون بر آن
 بیشتر از سایر بخش ها است.

حلقه چاه آب در شهر خمین وجود دارد که از اواخر تیر ماه آب دهی آنها کمتر 1۵وی اظهار داشت: 
 می شود و ممکن است شهر را با کمبود آب مواجه کند.

دانی تصریح کرد: در شهر خمین از دو سال پیش تاکنون قطعی آب نداشتیم و میزان مصرف سرآبا
 هزار متر مکعب است. 1۶آب روزانه بالغ بر 

میلیون ریال هزینه تخصیص یافته و مهمترین دغدغه آب و  ۵11وی افزود: امسال برای آبرسانی
 فاضالب شهری خمین نیز همین تخصیص اعتبار بسیار پایین است.

رئیس اداره آب و فاضالب شهری خمین گفت: وضعیت آب روز به روز رو به بحران است و با توجه به 
اینکه در مرز این بحران قرار گرفته ایم، باید تالش شود که این کمبود با اقدامات مناسب جبران 

 شود.

ع در اجرای سرآبادانی خاطرنشان کرد: برای رفع بحران کمبود آب شهرستان خمین، خواستار تسری
 طرح انتقال آب از کوچری به این شهرستان هستیم.



 

 پنج روستا در خمين جيره بندی آب شده اند 

داود رضایی، رئیس آب و فاضالب روستایی خمین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اكنون 
د با شروع پنج روستا در شهرستان خمین با جیره بندی آب مواجه هستند و پیش بینی می شو

 روستا افزایش یابد. 21تابستان و کاهش منابع آب، تعداد آنها به 

وی افزود: متاسفانه كمبود اعتبارات این شركت باعث مشكالت زیادی شده است و برای تامین آب 
مورد نیاز مردم روستاها و اجرای پروژه های آبرسانی با مشکالت اعتباری عدیده ای مواجه 

 هستیم.

لیتر در شبانه روز است، اما هم اكنون  121کرد: الگوی مصرف آب برای هر نفر  رضایی تصریح
لیتر هم می رسد، لذا روستاییان باید الگوی  2۵1سرانه مصرف هر فرد در شبانه روز در روستاها به 

مصرف آب را رعایت و از استفاده از آب شرب كه با هزینه های باال آماده مصرف می شود برای 
 رزی خودداری کنند.مصارف كشاو

وی اظهار داشت: نصب انشعابات غیر مجاز و استفاده از آب شرب برای مصارف كشاورزی، شرایط 
كمبود آب را در برخی از روستاها فراهم و تشدید كرده است كه در صورت تداوم این وضع، تعداد 

 .روستاهایی كه دچار مشكالت کمبود آب و آب رسانی هستند، افزایش خواهد یافت

 121روستا است كه  1۳۷رئیس آب و فاضالب روستایی خمین گفت: شهرستان خمین دارای 
روستای این شهرستان، تحت پوشش شركت آب و فاضالب روستایی است و این شرکت هم 

 پروژه آبرسانی به روستاها است که نیازمند تخصیص اعتبارات است. ۳۴اكنون در حال انجام 

 

 از منابع آب برخورد قانونی می کنيمدر صورت برداشت غيرمجاز 



 

محمود قدبیگی، رئیس منابع آب شهرستان خمین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سه 
حلقه چاه در شهرستان خمین برای انتقال آب به اراضی کشاورزی برای کاشت هندوانه مصرف 

قانون توزیع عادالنه آب و به علت جلوگیری  2۸و  2۷با مواد  می شده که به دلیل مغایرت این عمل
از بهره برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، پس از اخذ دستور از مقامات قضایی آب آنها قطع 

 شده و اگر باز هم چنین تخلفاتی دیده شود، حتما برخورد قانونی خواهیم کرد.

انجام می شود به این صورت که  B.O.T مین به طریقوی افزود: پروژه انتقال آب از کوچری به خ
وقتی به بهره برداری می رسد به  سال 21سرمایه گذار طرح را اجرا می کند و بعد از دوره ای مثال 

 کارفرما واگذار می شود.

لیتر در ثانیه است که از این  1۸2قدبیگی اظهار داشت: سهم خمین از پروژه انتقال آب کوچری 
لیتر برای تامین آب روستاها در نظر گرفته  ۴1لیتر برای صنایع و  21تر برای آب شرب، لی 122میزان 

 می شود.

وی تصریح کرد: انتقال آب از سد کوچری از محل مخزن شماره دو خط انتقال آب کوچری به قم 
ه از ماهه بود که با توجه به دوره شش ماهه اضافه شد 2۴انجام می شود و قرارداد اولیه این پروژه 

 ماهه شد. ۳1زمان کلنگ زنی، 

هزار نفر جمعیت، سومین شهرستان 111گفتنی است شهرستان خمین استان مرکزی با 
هزار خانوار 1۴هزار هکتار اراضی و مزارع کشاورزی،  ۶1پرجمعیت استان محسوب می شود که با 

 کشاورز در این شهرستان زندگی می کنند.
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 گذاری کشاورزی فردا در گيالن آغاز می شود هفتمين مرحله آب

http://www.mehrnews.com/news/2856116 

آمده است :  رئیس هیأت مدیره و  49تیر 21به نوشته خبرگزاری دولتی مهر / رشت درتاریخ
گذاری کانال های آب کشاورزی از  مدیرعامل آب منطقه ای گیالن از آغاز هفتمین مرحله آب

ی از سدسفیدرود صبح روز یکشنبه خبر داد و گفت: در هفته نخست مرداد ماه، بهره بردار

 .قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیالن، سیف اله آقابیگی با 
گذاری کانال های آب کشاورزی در گیالن است  هفتمین مرحله آب اعالم این خبر گفت: این مرحله، 

روزهای آتی  مختلف استان در با پایش وضعیت جوی و سنجش نیاز اراضی شالیکاری در نقاط که
 ادامه خواهد یافت.

میلیون مترمکعب آب مورد نیاز از محل  41۶گذاری، بیش از  در شش مرحله پیشین آب وی افزود:
 سد سفیدرود تامین و مدیریت شده است.

میلیون مترمکعب آب در سد سفیدرود باقی  ۵1گذاری،  آقابیگی ادامه داد: در پایان دوره های آب
 ماند. خواهد

ضمن همراهی با مجموعه مدیریتی آب استان و نیز مساعدت با  وی از شالیکاران درخواست کرد
 استفاده کنند.  بی به بهترین وجهظرفیت های آ یکدیگر در باالدست و پایین دست از تمامی

================== 

 تشریحی مهر از لرستان؛ -گزارش تصویری 

 وطستان/ عمليات نجات با دسِت خالیدر معرکه بل« آتش بياری»روز  ۱

http://www.mehrnews.com/news/2856162 

آمده است :  در آتش  49تیر 21ر در تاریخ شنبه پلدختبه گزارش خبرگزاری دولتی مهر / 
سوزی های اخیر در بخش شرقی پلدختر در کوه های کیاالن، تخت چان و چارتا، نیروها به 

درجه با بطری آب معدنی و شاخ و برگ درختان اقدام به  ۵1علت نبود امکانات، در گرمای 
 .خاموش کردن آتش کردند

آتش سوزی عصر جمعه برای تهیه گزارش به منطقه کوه چارتا  به گزارش خبرنگار مهر، در بحبوهه
می رویم و پس از پیمودن یک ساعت و نیم کوه سخت گذر چارتا خود را به محل حادثه می 

 رسانیم.

گرمای طاقت فرسای تابستان و شیب تند کوه، توان نیروهای اعزامی که خبرنگار مهر هم در میان 
به محل حادثه می رسند تا دقایقی توان انجام عملیات را نداشته آن هاست را تحلیل برده تا وقتی 

 باشند.

 روزه داری با اعمال شاقه

کامران هاشمی یکی از نیروهای عملیاتی که در حال خاموش کردن آتش است به خبرنگار مهر 
می گوید: با گذشت چند ساعت به محل حادثه رسیده ایم که با توجه به سختی مسیر و گرما 

 مق و توانی برای نیروهای کمک دهنده باقی نمی ماند.دیگر ر

وی اضافه می کند: چهار روز تمام است که جنگل ها و مراتع شهرستان پلدختر در آتش می 
سوزند، در حالیکه اگر مسئوالن استان و کشور امکانات اطفای حریق را فراهم می کردند شاهد 

 بودیم.نابودی بخش مهمی از سرمایه های استان و کشور ن
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وی ادامه می دهد: هنگامی که نیروها به محل حادثه خود را می رسانند و امکانات و وسیله ای 
می بینند و در اختیار دارند از قبیل شاخ و   برای مهار آتش ندارند مجبورند که با هر وسیله ای که

 برگ درختان و بطری های آب معدنی برای خاموش کردن آتش استفاده کنند.

 خالیبا دست 

علی ولی پور یکی دیگر از نیروهای کمک دهنده در منطقه نیز به مهر می گوید: شاهد بودم که 
مردم و نیروهای کمک دهنده با دست های خالی و بدون داشتن امکانات و تجهیزات مورد نیاز 

پل تنگ شدند تا بتوانند به خاموش کردن آتش سوزی در منطقه در حال « چارتا»راهی کوه 
 کمک کنند.گسترش 

وی افزود: همانگونه که نیروهای منابع طبیعی، بسیج، سپاه، جهاد کشاورزی و مردم احساس 
مسئولیت کرده و چهار روز را در کوه های سر به فلک کشیده شهرستان پلدختر به سر می برند 

ات مسئوالن ذی ربط استان و کشور نیز احساس مسئولیت کنند و نیروهای کمکی و بالگرد و امکان
 اطفای حریق را در اختیار شهرستان قرار دهند.

یکی دیگر از نیروهای منابع طبیعی شهرستان پلدختر که با شاخ و برگ درختان در حال خاموش 
کردن آتش بود به خبرنگار مهر می گوید: چهار روز تمام نیروهای منابع طبیعی به صورت شبانه روز 

 تند.در حال خاموش کردن آتش با دستان خالی هس

وی که نمی خواهد نامش در گزارش برده شود اضافه می کند: به علت نبود امکانات، کار اطفای 
حریق که می بایست سه ساعت انجام شود به چندین روز کشیده می شود که این یعنی از بین 

 رفتن سرمایه ملی!

کوهستانی و وی می گوید: حضور گروه های امدادی برای رسیدن به منطقه آتش سوزی به دلیل 
نبود امکانات و بالگرد اطفای حریق و  صعب العبور بودن منطقه به سختی و کندی صورت می گیرد و

خاموش کردن آتش با شاخ و برگ درختان و دستان خالی نشان دیگری از عمق محرومیت در این 
 شهرستان و استان لرستان است.

 سریال آتش سوزی تمامی ندارد

همراه نیروهای بسج در منطقه مشغول خاموش کردن آتش بود به مهر دهیار دهستان پاعلم که 
می گوید: سریال آتش سوزی جنگل ها و مراتع شهرستان پلدختر گویا تمامی ندارد و هر روز در 
رسانه ها خبر آتش سوزی در نقطه ای از این شهرستان منعکس می شود که موجب تاسف و 

 ارد.ناراحتی دوستداران طبیعت را به همراه د

حجت بساطی زاده اضافه می کند: شهرستان پلدختر از فقر امکانات اطفای حریق در رنج است 
ولی شاهد بودم که نیروهای منابع طبیعی به موقع و جانانه وارد عمل شده و خود را به آب و آتش 

 می زدند.

ست نداشتند وی می گوید: نیروهای کمکی و پشتیبانی که به کمک آمده بودند جز بیل چیزی در د
 تا برای مهار آتش استفاده کنند.

 مشکلی هميشگی نبود امکانات

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر نیز با یادآوری اینکه جنگل و مرتع جزو سرمایه های ملی به حساب 
می آیند می گوید: ضرورت تجهیز شهرستان به امکانات اطفای حریق را بیش از پیش نشان می 

 ین مهم مورد توجه مسئوالن قرار نگرفته است.دهد هرچند که تا کنون ا

علی خادمی اضافه می کند: با وجود تالش های مردم و دستگاه های اجرایی برای خاموش کردن 
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کوه های چارتا، تخت چان و کیاالن اما به دلیل سخت گذر بودن، 

ا ابزار برای خاموش کردن آتش استفاده از نبود امکانات اطفای حریق و گستردگی آتش سوزی تنه
 بیل و شاخ و برگ درختان بود.



وی معتقد است که سخت گذر بودن منطقه و روزه دار بودن بعضی از نیروهای کمکی کار عملیات 
 اطفای حریق را در منطقه با مشکل مواجه کرده بود.

 تالش برای دستگيری عامالن

پلدختر هم به مهر می گوید: مهار آتش در کوه چارتا با کمک  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
نیروهای جهاد کشاورزی و نیروهای مردمی اعزامی از معموالن و مرکز استان صورت گرفت که 

 جای قدردانی دارد.

عابدین میر دریکوند از ستاد اطفای حریق شهرستان پلدختر که امکانات خودرویی را در اختیار این 
 عزام نیرو پشتیبانی به منطقه قرار داده اند تقدیر می کند.اداره برای ا

وی علت آتش سوزی های به وقوع پیوسته در چند روز اخیر در شهرستان پلدختر را اختالفات 
محلی و عمدی اعالم کرده و یادآور می شود: تالش برای شناسایی و دستگیری عامل و یا 

  شهرستان ادامه دارد.  عامالن این حوادث از سوی اداره منابع طبیعی

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پلدختر معتقد است که چنانچه آتش سوزی ادامه و دوباره به 
 وقوع بپیوندد تنها راه اطفای حریق اعزام بالگرد از مرکز استان است.

 روزه بلوطستان از آتش ۱ميزبانی 

ستان پلدختر روز سه شنبه رخ داد که نخستین آتش سوری در جنگلها و مراتع شهر بنابراین گزارش
روز  1۵ پس از مهار آتش در بامداد چهارشنبه دوباره آتش سوزی به علت وزش باد ساعت

 چهارشنبه آغاز شد و تا ساعت چهار بامداد پنج شنبه ادامه داشت.

هنوز ساعاتی از مهار آتش نگذشته بود که بعدازظهر روز پنج شنبه تخت چان در نزدیکی همین 
طقه دوباره شاهد وقوع آتش سوزی گسترده دیگری بود تا بخش مهمی از مراتع و جنگلهای بکر من

 لرستان از دست برود.

شب پنج شنبه مهار شد تا صبح جمعه کیاالن دوباره گر  22 آتش سوزی تخت چان نیز ساعت
 بگیرد و شاهد حریق باشد.

از وقوع آتش سوزی دیگری در  هنوز از اطفای حریق در کیاالن ساعتی نگذشته که مسئوالن
 خبر دادند تا آتش سوزی مراتع و جنگلهای این منطقه وارد چهارمین روز خود شود.« چارتا»

 سرمایه ای که از دست می رود

رویه دام، تعرض به  های جنگلی و مرتعی، چرای بی وقوع آتش سوزی های گاه و بیگاه در عرصه
رات خشکسالی و ریزگردها، اجرای پروژه های عمرانی ها، خسا عرصه های طبیعی و تغییر کاربری

اند تا به گفته سید محمد قاسمی دبیر  و غیرکارشناسی هر کدام زخمی را بر تن زاگرس زده
 هزار هکتار از جنگلهای لرستان نابود شود. 12کارگروه صیانت از جنگلهای لرستان ساالنه 

دالیل آتش سوزی جنگلهای لرستان قرار مطابق بررسی های صورت گرفته عامل انسانی در صدر 
درصد آتش سوزی ها توسط عامل  41 دارد به طوریکه به گفته مدیرکل منابع طبیعی لرستان

 انسانی در جنگلهای لرستان رخ می دهد.

احتیاطی گردشگران و  بنابر بررسی های صورت گرفته سه دلیل اختالف کشاورزان و دامداران، بی
 ها در سطح جنگلها و مراتع استان لرستان است. از عوامل آتش سوزی مزارع« پس چر»آتش زدن 

 لرستان جزو سه استان اول کشور در زمينه وقوع آتش سوزی جنگلها

این وضعیت در حالیست که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع گفته است که میزان 
استانهای فارس، کرمان و لرستان  آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور در بهار سال جاری در

 بیشتر از سایر مناطق کشور رخ داده است.



روند آتش سوزیها در جنگلها و مراتع لرستان در حالی استمرار دارد که بر اساس اظهار نظر مدیر 
هکتار از جنگلهای لرستان بر  ۳۵1کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان طی سال گذشته بیش از 

 ز بین رفته است.اثر آتش سوزی ا

هکتار از عرصه های  ۶۸1 نیز بیش از هزار و 42 مهرداد بهاروندی همچنین گفته بود که طی سال
 منابع طبیعی استان لرستان دچار حریق و آتش سوزی شده است.

آتش سوزی ها در جنگلهای بلوط قلب زاگرس در حالیست که اخیرا لرستان به عنوان یکی از سه 
مقابله با آتش سوزی مراتع و جنگلها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست  استان اجرای مانور

 .کشور انتخاب و این مانور در خرم آباد با حضور قائم مقام سازمان محیط زیست برگزار شد

جنگلهای بلوط لرستان هر ساله در کابوس آتش سوزیهای تابستان می سوزند ولی امسال گویا 
 وقت بلوط ها آمده است. آتش بیشتر از سال گذشته به سر

 ر قرار دارد.استان لرستان در زمینه وسعت جنگلهای بلوط بعد از استان فارس در رتبه دوم کشو

========== 

 :حافظی در گفتگو با مهر

 ماهه قابل حل شدن است/آخرین وضعيت کيفيت آب تهران۹پرونده کارخانه قو

http://www.mehrnews.com/news/2856244 

 

رئیس کمیسیون آمده است :   49تیر 21در تاریخ شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
ماهه قابل بسته شدن  ۵ن گفت: کارخانه قو در صورت تدبیر فرمانداری سالمت شهر تهرا

 .است

رحمت هللا حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت انتقال کارخانه قو گفت: 
کارخانه قو، هم فاضالب صنعتی تولید می کند، هم بخارات صابونی و هم آلودگی صوتی. بوی 
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ن منطقه را آزار می دهد و هر چه زودتر این کارخانه آالینده که به محیط نامطبوع آن نیز ساکنان ای
 .زیست جنوب شرق پایتخت لطمه وارد می کند باید از تهران خارج شود

سال پیش باید این کارخانه که در جنوب شرق تهران و در همسایگی ترمینال  21وی با بیان اینکه 
اما به دلیل آنکه آن زمان تولیدات این کارخانه  جنوب واقع است از تهران خارج می شد، گفت:

سال فرجه برای خروج گرفت، اما این اتفاق تا امروز نیفتاده  11استراتژیک بود، مدیرعامل وقت 
 است.

رئیس کمیسیون سالمت شورا ادامه داد: شورای شهر تهران از دوره چهارم پیگیر پلمپ این 
فانه با ورود فرمانداری به موضوع، روند خروج که به خوبی کارخانه و خروج آن از تهران بود که متاس

در حال پیشروی بود، متوقف شده این در حالی است که صاحبان فعلی این کارخانه زمان خریداری 
 کردن آن می دانستند که باید این کارخانه هر چه زودتر از تهران خارج شود.

تولیان خروج این کارخانه مانند شورای حافظی با بیان اینکه شورای شهر جلسات متعددی با م
پرسنل  ۳21اسالمی کار، تامین اجتماعی و ... برگزار کرده است گفت: در حال حاضر این کارخانه 

سال قدمت دارد و دستگاههای آن مستهلک است، بنابراین می  ۶1دارد و کارخانه ای است که 
هم کرد. فرمانداری اگر عزم جدی برای حل توان با تدبیر درست، تمهیدات خروج آن از پایتخت را فرا

نفر از کارگران کارخانه را  11این مشکل دارد می تواند در هر کارخانه ای که در تهران فعال است، 
 منتقل کند تا مشکل کارگری نیز حل شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت کیفیت آب پایتخت، گفت: در بازدیدی که چند 
از سازمان آب داشتیم، پایتخت مشکلی از لحاظ کمی در خصوص آب نداشت و با  هفته گذشته

مدیریت بهینه می توانیم تابستان را به راحتی طی کنیم اما اگر این مدیریت انجام نشود و با کمبود 
آب روبرو شویم و برای جبران مشکالت کمی از آب چاه استفاده کنیم مطمئنا از لحاظ کیفی نیز 

 تی خواهیم شد.دچار مشکال

================ 

 خشک شدن چشمه طاق بستان ناگهانی بود/ خللی در بنا ایجاد نمی شود

http://www.mehrnews.com/news/2856070 

آمده است :  مدیر پایگاه میراث  49تیر 21در تاریخ شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
فرهنگی طاق بستان گفت: خشک شدن ناگهانی چشمه های طاق بستان خللی در این 

 .بنای تاریخی ایجاد نمی کند و گردشگران همچنان درحال بازدید از این بنا هستند

مرادی بیستونی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی طاق بستان درباره خشک شدن ناگهانی  علیرضا
چشمه های چند هزار ساله طاق بستان به خبرنگار مهر گفت: شب گذشته متوجه خشک شدن 

ناگهانی چشمه آب شدیم و موضوع را به اداره آب منطقه ای استان اطالع دادیم که آب سطح 
 .چشمه ها پایین رفته است

ی گفت: این موضوع در دستور کار اداره آب منطقه ای قرار گرفته و قرار است نتیجه را به ما نیز و
اعالم کنند. ما می بایست این موضوع را اطالع می دادیم اما پیگیری آن بر عهده اداره های دیگر 
ین است با این حال چنین اتفاقاتی در چشمه طاق بستان طبیعی است چون چند سال پیش نیز ا

اتقاق افتاد و با بارش های بعدی باران این مشکل رفع می شود و آب دوباره به چشمه برمی گردد. 
 .منتها در سالهای گذشته چشمه به این شدت و یک شبه خالی از آب نشده بود

این اتفاق هیچ دخالتی در بنای   مرادی بیستونی گفت: باید ببینیم نتیجه کار کارشناسی چیست.
 .بستان نخواهد داشتتاریخی طاق 

=============== 

 :مدیرعامل شرکت آبفای همدان در گفتگو با مهر
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 دستگاه فشار شکن نصب شد ۲۵افزایش مصرف آب در همدان/ 

http://www.mehrnews.com/news/2856067 

مدیرعامل  -آمده است :  همدان 49تیر 21شنبه در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
شرکت آب و فاضالب استان همدان با اشاره به افزایش دما در استان همدان از افزایش مصرف 

 .آب خبر داد

سید هادی حسینی بیدار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش دما موجب افزایش مصرف 
افزایش دما در استان همدان مصرف آب شرب در استان  آب می شود، اظهار داشت: با توجه به

 افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه افزایش دما استفاده از کولر را چندین برابر می کند، افزود: با افزایش دما و از 
 سویی افزایش استفاده از کولر آبی، مصرف آب افزایش می یابد.

ن از مردم خواست تا در ساعات خنک روز از استفاده مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدا
 از کولر های آبی خود داری کنند.

حسینی بیدار با بیان اینکه تمام تالش خود را برای جلوگیری از قطعی آب انجام می دهیم، اظهار 
 کرد: اقدامات مختلفی د استای جلوگیری از قطع آب انجام می شود.

بیل تامین آب و مدیریت فشار در راستای جلوگیری از قطعی آب در وی با بیان اینکه اقداماتی از ق
جدید فشار شکن آنالین در شبکه  همدان انجام شده است، ابراز داشت: هشت دستگاه 

 آبرسانی شهر همدان در حال نصب است.

دستگاه فشار شکن  ۳۸مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان عنوان داشت: در مجموع 
ن برای کنترل فشار آب و جلوگیری از افزایش مصرف آب و قطعی آب در شبکه در شهر همدا

 آبرسانی همدان نصب شده است.

بوده که میزان  هزار نفر  41حسینی بیدار ابراز داشت: جمعیت شهری استان همدان یک میلیون و 
 هزار نفر است. ۸۷جمعیت تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان همدان یک میلیون و 

 24درصد از جمعیت شهری استان از خدمات آب بهره می برند، افزود:  44.۸با اشاره به اینکه وی 
 .شهرستان استان همدان از خدمات آب بهره مند هستند 4شهر در 

=================== 

 :مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه در گفتگو بامهر

 تاس« بستان طاق»خشکسالی عامل اصلی خشکيدگی چشمه های 

http://www.mehrnews.com/news/2856037 
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مدیرعامل آمده است :  49تیر 21/ کرمانشاه در تاریخ شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
درصدی بارش باران و عدم بارش برف  ۴۶شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه گفت: کاهش 

و همچنین گرمای هوا موجب خشکیدگی چشمه های طاق بستان شده  4۴در سال آبی 

 .است

کیاست امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خشکیدگی چشمه های طاق بستان 
شکیدگی این چشمه ها به یکباره نبوده و طبق یک اندازه گیری که از کرمانشاه، اظهار داشت: خ

  میزان سرریز چشمه به صورت ماهانه صورت می گیرد، در فروردین ماه امسال سرریز چشمه
لیتر در ثانیه  ۳2۳خرداد ماه به  12لیتر در ثانیه و در  4۸۵لیتر در ثانیه بوده که یک ماه بعد به  1۴۷۷

 .ه معنای کاهش تدریجی تخلیه آب از چشمه طاقبستان استرسیده است و این ب

وی افزود: نوسان آب طبیعت چشمه کارستی طاقبستان است، به طوریکه در برخی از ماه ها این 
آبدهی اضافی به صفر رسیده و تنها  42و  41چشمه طغیان آب داشته و در ماه هایی چون آبان 

 .بستان را داشته استقابلیت تأمین آب شرب اهالی مردم ساکن طاق

درصدی بارش باران و  ۴۶مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه عنوان کرد: کاهش 
و همچنین گرمای هوا موجب کاهش آبدهی چشمه طاقبستان  4۴عدم بارش برف در سال آبی 

 .شده که به خشکیدگی آن منجر شده است

ه کننده سراب هایی هستند که از تشکیالت وی گفت: الزم به ذکر است برف از منابع اصلی تغذی
 .کربنات است

سال از آن، میزان بارش کمتر از  12که وارد دوره خشکسالی شده ایم در  ۷۶امیریان گفت: از سال 
میانگین ساالنه بوده و از سوی دیگر کاهش بارش برف در سالهای اخیر دست به دست هم دادند 

 .ه در تیر ماه اتفاق بیفتدتا کمترین دبی تخلیه آب بجای آبان ما

============= 

 فرسودگی شبکه توزیع یکی از دالیل مهم هدر رفت آب در ایالم است

http://www.mehrnews.com/news/2855783 

آمده است :  در حال حاضر که  49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ ایالم در تاریخ شنبه 
بحران آب در استان ایالم دیده می شود، فرسودگی شبکه یکی از علت های مهم هدر رفت 

 .آب در ایالم است

http://www.mehrnews.com/news/2855783
http://www.mehrnews.com/news/2855783


آب و برق برای روستاییان در چند سال گذشته از  به گزارش خبرنگار مهر، فراهم کردن زیرساختهای
شتاب بیشتری برخوردار بوده به طوریکه اکثر مناطق روستایی استان هم اکنون از نعمت آب و برق 

 برخوردار هستند و یا در حال انجام می باشد.

ر مواردی خانوار از نعمت آب و برق برخوردار هستند و اگ 21در استان ایالم بیشتر روستاهای باالی 
 مانده به دالیلی از جمله جابجایی و یا مسائل دیگر از جمله خشکسالی در حال انجام هستند.

طی سالهای آب به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز استان ایالم شناخته شده چراکه کمبود 
 بارشها، خشکسالی و ...باعث شده این استان جز هفت استان بحرانی در زمینه آب باشد.

شهر  14یر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان ایالم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مد 
هزار نفر تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان می باشند که در  ۴12استان با جمعیتی بالغ بر 

شهر از طریق یک  14این تعداد شهر تمامی خانوارهای تحت پوشش می باشند و آبرسانی به این 
 حلقه چاه و هفت ایستگاه پمپاژ انجام می شود. ۵2از منابع زیر زمینی شامل سد و مابقی 

داراب بیرانوندی افزود: همچنین چهار شهر شامل ایالم، مهران، دهلران و دره شهر دارای تصفیه 
 درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش آن است. ۳۷خانه می باشند که حدود 

ن کار اجرای احداث خطوط انتقال فاضالب در آنها اجرایی وی اظهار داشت: دو شهر سرابله و ایوا
شده و دو شهر آبدانان و ملکشاهی نیز مطالعات آن آغاز شده است که در این راستا بیشترین 

درصد شبکه فاضالب در آن احداث شده  ۷۵مشترک در شهر ایالم مرکز استان می باشد که باالی 
 است.

ای استان پدیده خشکسالی در سنوات اخیر بوده که وی تصریح کرد: مهمترین مشکالت شهره
 تمامی تالش شرکت برای تامین آب بهداشتی و سالم مردم نیز در این راستا قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: از مشکالت دیگر فرسودگی شبکه های توزیع آب و توپوگرافی خاص 
 را افزایش داده است. شهرهای استان می باشد که هزینه تمام شده هر متر مکعب آب

کیلومتر بهسازی شده که برای  ۴۶1کیلومتر شبکه فرسوده تاکنون  ۷11بیراوند افزود: از یک هزار و 
 مابقی آن نیازمند اعتبارات ویژه از مسئوالن کشوری و استانی هستیم.

که  وی ادامه داد: همچنین کمبود اعتبار و هدر رفت نیز از دیگر مشکالت دیگر این شرکت است.
 پیگیری های الزم تا حصول نتیجه در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان ایالم گفت: بیشترین کمبود اعتبار مربوط به اصالح 
شبکه های آب است که انتظار می رود با عنایت به اهمیت آن دولت خدمتگزار در این خصوص 

 اقدام الزم را معمول دارد.

در سایر شهرها نیز کمبودهایی وجود دارد که عمدتاً به علت فرسودگی شبکه  وی تصریح کرد:
میلیارد ریال مشکالت  211های توزیع است که انتظار می رود با تخصیص اعتباری به میزان حداقل

 آنها ظرف دو سال آینده مرتفع شود.

ویژه به آن می  بیراوندی اظهار داشت: عمده ترین مشکالت منابع مالی است که در صورت توجه
توان خدمات دفع فاضالب و اصالح شبکه آب را به طور چشمگیری افزایش داد که به عنوان مثال با 

درصد جمعیت شهری را تحت پوشش  ۷1میلیارد ریال می توان باالی  ۴11اعتباری در حدود 
 خدمات فاضالب قرار داد.

: دو شهر ایوان و بدره دارای استان ایالم تصریح کرد  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهی
بیشترین مشکل است که برای شهر ایوان طرح آبرسانی از چشمه های سیاهگل توسط شرکت 

آب منطقه ای آغاز شده و عمده ترین مشکل این پروژه نیز عدم تخصیص اعتبار است برای شهر 
 می شود.بدره نیز یک حلقه چاه در حال حفر است که با انجام آن مشکل این شهر برطرف 



وی ادامه داد: ضمن قدردانی از زحمات تمامی مدیران ارشد که همواره پیگیر حل مشکالت بودند 
باید اذعان داشت در استان ایالم با اندکی مساعدت می توان سطح رضایتمندی و برخورداری مردم 

 در زمان بسیار کمی ارتقا بخشید. را بیش از دو برابر وضعیت فعلی

================= 

 ای بوشهر مدیرعامل آب منطقه

 های آبياری آب ورودی سد رئيسعلی دلواری کاهش یافت/ لزوم تغيير شيوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمده است : مدیرعامل  49تیر  21در تاریخ شنبه بوشهربه گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ 
ای استان بوشهر گفت: امسال میزان آب ورودی سد رئیسعلی دلواری به  شرکت آب منطقه

 .شدت کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح شنبه در نشست بررسی مشکالت مردم شهر 
ها  گیشبانکاره شهرستان دشتستان اظهار داشت: امسال شاهد کاهش شدیدی در بارند

ایم و این موضوع تامین آب مورد نیاز در بخش شرب و کشاورزی را با مشکالتی روبرو ساخته  بوده
 .است

شود و تنها  های همجوار تامین می وی ادامه داد: بخش عمده آب مورد نیاز استان بوشهر از استان
در استان  های موجود کن و همچنین چاه بخش کمی از آب استان مربوط به تاسیسات آبشیرین

 .است

ای استان بوشهر اضافه کرد: امسال یکی از موضوعاتی که مورد نظر  مدیرعامل شرکت آب منطقه
قرار گرفته است، ممنوعیت کشت محصوالت جالیزی است که این موضوع تنها مربوط به استان 

 .شود ها اجرا می بوشهر نیست و در بسیاری از استان

وری  اری را به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مهم در زمینه بهرههای نوین آبی وی استفاده از روش
های سنتی آبیاری راندمان پائینی دارد و باید  بهتر منابع آبی دانست و افزود: استفاده از سیستم

 .های جدید حرکت کنیم به سمت روش

یستم آبیاری های آبیاری تحت فشار اشاره کرد و گفت: س رجایی به اهمیت باالی استفاده از روش
های آینده شاهد افزایش این  شود و در سال هکتار از اراضی شبانکاره اجرا می ۵11تحت فشار در 

 .سطح نیز خواهیم بود



ای استان بوشهر در ادامه به کاهش شدید میزان ورودی آب پشت  مدیرعامل شرکت آب منطقه
ها  آب پشت سد، بارندگی سد رئیسعلی دلواری اشاره کرد و ادامه داد: با وجود کاهش شدید

 .اواخر سال آینده باعث شد تا میزان آب این سد بیش از حد پائین نرود

-8http://www.mehrnews.com/news/2855950/%D8%A2%D8%A
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 :نماینده دشتستان در مجلس مطرح کرد

 کن در دشتستان برای تامين آب شرب ها و احداث آبشيرین شکنی چاه کف

55925http://www.mehrnews.com/news/28 

نماینده آمده است :  49تیر  21در تاریخ شنبه بوشهربه گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ 
دشتستان در مجلس شورای اسالمی گفت: به منظور تامین آب شرب مورد نیاز مردم در 

 .شود کن اجرا می ها و احداث آبشیرین شکنی چاه هایی همچون کف دشتستان، طرح
االسالم سید مهدی موسوی نژاد صبح شنبه در دیدار با مردم  به گزارش خبرنگار مهر، حجت

های زیادی را برای حل مشکالت و رفع  شبانکاره شهرستان دشتستان اظهار داشت: تالش
ایم و با حضور در بین مردم سعی بر شناسایی  رستان داشتهنیازهای آنها در نقاط مختلف شه

 .مشکالت و نیازهای آنها داریم

ها و مشکالت آنها،  وی با تاکید بر لزوم تالش همه مسئوالن برای حضور در بین مردم و رفع دغدغه
افزود: مقام معظم رهبری امسال را به نام سال همدلی و همزبانی مردم و دولت نامگذاری 

 .اند و باید شاهد افزایش خدمات دهی به مردم باشیم کرده

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسالمی به نقش بسیار مهم حضور مسئوالن در بین مردم 
برای رفع مشکالت آنها اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مشکالت مهم مردم شبانکاره وضعیت آب 

 .ن مشکل هستیمشرب مردم است که در همه نقاط کشور نیز شاهد ای

وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم و مسئوالن برای عبور از بحران آب در تابستان امسال، اضافه 
کرد: امیدواریم سال آینده با افزایش میزان بارندگی و استفاده مناسب از منابع آبی، شاهد کاهش 

 .مشکالت در زمینه آب شرب باشیم

آبی یاد کرد و  های حل مشکل بی به عنوان یکی از راه های کشاورزی نژاد از احیای چاه موسوی
توان زمینه را برای مصرف آن  ها و کلرزنی آب و بهداشتی کردن آن، می شکنی چاه گفت: با کف

 .فراهم ساخت

کن در شهر شبانکاره و روستای چهاربرج خبر داد و  شیرین اندازی تاسیسات آب وی همچنین از راه
 .ها مشکالت مردم در زمینه آب شرب حل شود فاده از این روشافزود: امیدواریم با است

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسالمی افزود: یکی از مشکالت کشاورزان این منطقه 
کنیم تا مشکالت این کشاورزان حل  مربوط به نوبت سهمیه آب محصوالت است که تالش می

 .شود
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احداث ساختمان تامین اجتماعی در شهر شبانکاره  وی در پایان از پیگیری برای رفع مشکالت زمین
 .کنیم خبر داد و اضافه کرد: تامین اعتبارات این طرح را پیگیری می

=============== 

 وضعيت آب شرب بوشهر بحرانی اعالم شد

http://www.mehrnews.com/news/2855615 

معاون وزیر نیرو با بحرانی آمده است :  49تیر  21ش خبرگزاری دولتی مهر تاریخ شنبه به گزار
اعالم کردن وضعیت آب شرب استان بوشهر در جنوب ایران، گفت: با همکاری نیروگاه اتمی 

 .شود بوشهر، طرح آب شیرین اجرایی می
به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی گفت: مردم شهرهای بوشهر و برازجان در زمینه تامین آب 
آشامیدنی زندگی راحتی ندارند و باید اقداماتی در اسرع وقت انجام شود. با توجه به اینکه یکی از 

میلیارد  11۵ی شبکه آبرسانی است، مشکالت آبرسانی شهرهای بوشهر و برازجان فرسودگ
 .ها تخصیص خواهد یافت تومان برای نوسازی این شبکه

ای از آب انتقالی استان  های انجام شده، بخش عمده معاون وزیر نیرو ادامه داد: با توجه به بررسی
رود که برای این مهم، نوسازی شبکه  های توزیع هدر می بوشهر به سبب فرسودگی شبکه

 .ها قرار خواهد گرفت وشهر و برازجان در اولویت برنامهآبرسانی ب

جویی مصرف آب تاکید کرد و افزود: بخش دیگری از بحران آب در شهرها و  میدانی بر صرفه
روستاهای استان بوشهر ناشی از اسراف در مصرف آب است که باید مشترکان آب در استان 

 .جویی را مورد توجه قرار دهند بوشهر، فرهنگ صرفه

های آبرسانی افزایش یافته است، بیان  وی با اشاره به اینکه اعتبارات از محل ردیف ملی برای طرح
هیچ اعتباری از محل ردیف ملی برای تامین آب شرب روستایی مصوب نبود که  1۳42داشت: سال 
میلیارد تومان برای تامین آب  ۴11میلیارد تومان تخصیص یافت و امسال نیز  211سال گذشته 

 .آشامیدنی روستایی مصوب شده است

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اعتبارات آب شرب مناطق شهری از محل ردیف ملی 
تواند بخشی از  میلیارد تومان امسال مصوب شده که می ۸11افزود: برای مناطق شهری نیز 

 .مشکالت آب رسانی شهرهای کشور برطرف کند

های آبرسانی، گفت: با  ید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در طرحمعاون وزیر نیرو با تاک
تواند  شود که می های آبرسانی به بخش خصوصی، خرید تضمینی آب انجام می واگذاری طرح

 .جوابگوی مشکالت باشد

وی با اشاره به اینکه اعتبارات خرید تضمینی آب در کشور افزایش یافته است، بیان داشت: 
میلیارد تومان افزایش  ۴11میلیارد تومان سال قبل، امسال به  111تضمینی آب از اعتبارات خرید 

 .می یابد

میدانی با اشاره به اجرای طرح آب شیرین با مشارکت نیروگاه اتمی بوشهر خاطرنشان کرد: این 
هزار متر مکعب در روز است که با مشارکت بخش خصوصی و با همکاری  ۷1طرح به ظرفیت 

 .شود بوشهر امسال اجرایی می نیروگاه اتمی

هزار متر مکعبی بوشهر در  ۷1این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه طرح آب شیرین کن 
شود افزود: افزایش ظرفیت تصفیه خانه خط آبرسانی کوثر از دیگر  سال تکمیل می 1.۵مدت 

 .ها برای افزایش انتقال آب به استان بوشهر است اولویت

های تدوین شده در استان بوشهر  کیلومتر خط انتقال آب از خط کوثر را از دیگر طرح ۳۳وی، اجرای 
دانست و گفت: امسال چند طرح آبرسانی دیگر برای جبران کمبود آب آشامیدنی استان بوشهر 

 .شود اجرایی می
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============ 

 دهد؛ مهر گزارش می

 ا سفره های مردممی دهد/ردپای فاضالب ت« بو»دستهای مزارع سبزی همدان 

http://www.mehrnews.com/news/2855735 
 

از مجموع آمده است :  49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / همدان تاریخ شنبه 
شود که این  درصد آن با فاضالب آبیاری می ۷1هکتار سطح زیر کشت سبزی در همدان  1۶1

امر نه تنها سالمت مردم را با خطر روبه رو کرده بلکه خطر شیوع بیماری های واگیردار را 
 .کند دوچندان می

شاورزی در استان همدان محسوب به گزارش خبرنگار مهر، سبزی از جمله پرمصرف ترین تولیدات ک
 .می شود که نقش آن در کاهش امراض مختلف و سالمتی انکارناپذیر است

با این وجود در حالی که بسیاری از خانواده ها سبزی مصرفی روزانه خود را با خیالی آسوده از بازار 
این محصول  تهیه می کنند و مطمئن هستند که متولیان بهداشتی جامعه بر نحوه تولید و عرضه

نظارت کامل دارند ولی به نظر می رسد به دلیل تولید بخشی از این محصول در مزارع حاشیه 
 .شهر همدان خانواده ها باید کنترل بیشتری در این راستا داشته باشند

هکتار از مزارع سبزی در همدان با فاضالب تغذیه  1۶1بر اساس بررسی ها در حال حاضر بیش از 
ساز این پدیده در دسترس و ارزان  ئوالن بهداشتی معتقدند مهمترین عامل زمینهشوند که مس می

 .بودن فاضالب برای کشاورزان است

این واقعیت در حالی رخ داده که توجه به این قسمت شاید به مراتب مهمتر از یادآوری نقش 
حرارت پخت سالمتی بخش سبزیجات و صیفی جات باشد چراکه آالینده های غیرمیکروبی در اثر 

 .غذا هم از بین نمی روند

بر اساس بررسی های انجام شده مشخص است که سبزی و صیفی به طور معمول به صورت 
تازه و خام به مصرف انسان می رسد و این در حالی است که آالینده های میکروبی می توانند به 

در اثر حرارت پخت غذا طور مستقیم وارد بدن انسان شوند و آالینده های غیرمیکروبی که حتی 
 .هم از بین نمی روند می توانند موجب بسیاری از بیماری های انسان باشند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان همدان در این زمینه در گفتگو با مهر با بیان اینکه وسعت 
هکتار کشت سبزی در همدان  1۶1هکتار است، افزود: در مجموع  1۶1 سبزی کاری های همدان

هکتار دارای چاه برای آبیاری هستند اما در آبیاری سبزیجات از  ۶1نجام می شود که از این مقدار ا
 فاضالب هم کمک می گیرند و به همین علت باز هم آلودگی وارد مزارع سبزی می شود.

درصد از سبزی کاری های همدان با فاضالب آبیاری می شود، ادامه  ۷1جواد رشیدی با بیان اینکه 
نفر مالک زمین های سبزی کاری همدان هستند که در محدوده شهر قرار دارند و  211حدود  داد:

 .باید فاضالب از این زمین ها جدا شود

وی با بیان اینکه اهرم قانونی برای جلوگیری از کشت این سبزیجات وجود ندارد و این امر یکی از 
دوین شود، گفت: در حال حاضر مشکالت سازمان کشاورزی است که باید راهکاری برای آن ت

متخلف در امر کشت سبزی با آب فاضالب  211شاکی در این زمینه وجود دارد و اسامی بیش از 
 .مشخص و در اختیار مجموعه های مسئول قرار گرفته است

 جهاد کشاورزی: تمام سبزی های موجود در بازار همدان آلوده به فاضالب هستند

ا بیان اینکه بیشتر اراضی کشاورزی حاشیه شهر همدان با فاضالب همدان ب مدیر جهاد کشاورزی 
شوند، گفت: امور آب استان همدان و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان آبیاری می

 نیز در جلوگیری از این مسئله دخیل هستند.
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اضی جواد رشیدی عنوان کرد: متاسفانه در حاشیه شهر همدان از فاضالب برای آبیاری ار
شود که این اقدام غیرقانونی، غیربهداشتی و غیر معقول است و از نظر کشاورزی استفاده می

 های جدی به دنبال دارد.اقتصادی و بهداشتی آسیب

وی با بیان اینکه یک معضل اجتماعی در این خصوص آنست که مالک زمین همان کسی نیست که 
ین را به کشاورز اجاره داده است، گفت: در بر روی زمین کشت سبزی انجام می دهد و مالک زم

شکایت ها از مالک زمین شکایت می شود که این مسئله پیگیری کارها را با مشکل روبرو می 
 .کند

رشیدی همچنین با اشاره به اینکه تمام سبزی های موجود در بازار همدان آلوده به فاضالب 
بزی استان همدان در همدان تولید می درصد س 21هستند، ادامه داد: براساس بررسی ها تنها 

 .شود و مابقی آن از سایر استانها وارد بازر همدان می شود

وی با بیان اینکه مقصر آلودگی سبزی ها در بازار همدان تنها سبزی کاران همدان نیستند، گفت: 
زی استان هکتار زمین هستیم تا بتوانیم نیاز سب ۴۵1برای تامین نیاز سبزی استان همدان نیازمند 

 .همدان را تامین کنیم

وی با بیان اینکه جلوگیری از کشت سبزی با فاضالب نیازمند عزم ملی است، گفت: در این زمینه 
 .باید مردم و کشاورزان نیز همراهی الزم را داشته باشند

خانه است تا پساب تصفیه شده را  وی با بیان اینکه امور آب استان همدان پیگیر راه اندازی تصفیه
 .در اختیار کشاورزان قرار دهد، گفت: باید برای سالمتی مردم تالش کرد

 فرماندار: معرفی برخی سبزی کاران متخلف به مراجع قضایی

فرماندار همدان نیز با بیان اینکه یکی از مشکالت مردم و مسئوالن بحث آبیاری سبزیجات با 
 .آبیاری سبزیجات همدان باید با جدیت پیگیری شود فاضالب است، گفت: وضعیت

علی تعالی با بیان اینکه یکی از دالیل اصلی استفاده از فاضالب خام به منظور آبیاری سبزیجات و 
صیفی جات کمبود شدید آب است، افزود: این مشکل فقط مختص همدان نیست بلکه در سایر 

 .نیز این مشکل وجود داردشهرها از جمله تهران، ورامین و ساوه و غیره 

وی آبیاری سبزیجات با فاضالب خام را یکی از معضالت حوزه کشاورزی عنوان کرد و گفت: نظارت بر 
سبزی کاری ها در شهرستان همدان با جدیت انجام می شود و تاکنون برخی از سبزی کاران 

به مراجع قضایی متخلف که اقدام به آبیاری سبزیجات با آب فاضالب می کردند شناسایی و 
 .معرفی شده اند

تعالی با تاکید براینکه متولی اصلی نظارت بهداشت مواد غذایی برعهده مرکز بهداشت است، 
گفت: جلوگیری از کشت سوم سبزی، اصالح دیوار سر ریز فاضالب با استفاده از بتن، جمع آوری 

غیره از جمله اقدامات پمپ های فاضالب، استقرار تیم گشت شبانه در محل های مورد نظر و 
 انجام شده در این زمینه است.

 کارشناس بهداشت: برخوردهای مقطعی بازدارنده نيست

ای استان همدان نیز با اشاره به اینکه برخوردهای مقطعی و  کارشناس بهداشت محیط و حرفه
نده نیست، یادآور کنند بازدار پراکنده با کشاورزانی که از فاضالب برای آبیاری مزارع خود استفاده می

شد: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اقدام به تدوین برنامه راهبردی در این 
خصوص کرده است که در یک زمانبندی چندساله در راستای جلوگیری از آبیاری مزارع با فاضالب 

 .خام در استان قابل اجراست

هبرد است که در کارگروه تخصصی سالمت و را 11حسینعلی نوروزی عنوان کرد: این برنامه دارای 
رود با اجرایی شدن این برنامه راهبردی امنیت غذایی شهرستان همدان مطرح شده و انتظار می

 .معضلی با عنوان آبیاری مزارع با فاضالب شهری و برداشت سبزیجات ناسالم نداشته باشیم



رابطه با استفاده از سبزیجات اطالع نوروزی با بیان اینکه مردم باید از هشدارهای بهداشتی در 
وشو با مواد  وشو با آب، شست سازی سبزیجات خام اعم از شست داشته باشند و مراحل سالم
وشو مجدد با  کننده و در آخر هم شست ها، استفاده از مواد ضدعفونی شوینده برای پاکسازی انگل

بودن سبزیجات گذاشت و این مراحل را  ودهآب را رعایت کنند، گفت: قبل از استفاده باید بنا را بر آل
 ها جلوگیری شود. های شایع ناشی از این نوع آلودگی رعایت کرد تا از بروز بیماری

اما در همین زمینه رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت نیز در آخرین مصاحبه خود از 
های اصفهان و چهارمحال و  ر استانبروز بیماری واگیر شیگلوز که یک نوع اسهال خونی است د

بختیاری به علت آبیاری سبزیجات با فاضالب خبر داد و عنوان کرده است: امکان بروز این بیماری در 
 .هایی باشد وجود دارد هر جایی که چنین سبزی

براساس صحبت های محمد مهدی گویا، بیماری شیگلوز یک بیماری واگیر و یک نوع اسهال خونی 
کند و منجر به طغیان این بیماری در یک  موالً از طریق مصرف مواد غذایی آلوده بروز میاست که مع

 .محدوده جغرافیایی می شود

وی عنوان کرده است: عامل این بیماری باکتری شیگالست و منبعی که برای این بیماری در این 
لبته اگر مراحل شهرها شناسایی شده، سبزی هایی بوده که با فاضالب آبیاری شده است که ا

پنجگانه پاکسازی، شست و شو و ضدعفونی سبزی ها به درستی انجام شود، سبزیها مشکلی 
 .ندارند

با این تفاسیر پرواضح است که اگر با سبزی کاران متخلف در همدان برخورد نشود شاید استان 
اده از سبزی بعدی که با این بیماری درگیر خواهد شد همدان است چراکه در فصل تابستان استف

 بیشتر شده و خطر سالمت افراد بیشتری را تهدید می کند.
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-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%85%DB%8C
-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C
-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8

%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87 

=============== 

 :مقابله با خشکسالیدر راستای 

 سطح کشت محصوالت جاليزی در دامغان کاهش یافت

http://www.mehrnews.com/news/2855804 
 

مدیر آمده است :  49تیر  21زارش خبرگزاری دولتی مهر / دامغان  تاریخ شنبه به گ
جهادکشاورزی شهرستان دامغان از اجرای تغییر الگوی کشت در این شهرستان با کاهش 

 .سطح زیر کشت محصوالت با مصرف آب باال خبر داد
غییر الگوی کشت با عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرایی شدن ت

طی سالجاری نسبت به سال گذشته   کشت جالیز در دامغان گفت: در این راستا  کاهش سطح
هکتار سطح زیر کشت جالیز کاهش یافت که توسعه باغ های با ارزش افزوده باالتر  ۴11بیش از 

 همراه با ترویج و توسعه سیستم های نوین آبیاری جایگزین آن می شود.

به یک هزار   هکتار سال گذشته ۸11از یک هزار و   همین منظور امسال کشت خربزه وی افزود: به
 کاهش یافت.  هکتار ۶11به   هکتار ۸11نیز از   هکتار و هندوانه ۵1۸و 

http://www.mehrnews.com/news/2855735/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/2855735/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/2855735/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/2855735/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/2855735/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/2855735/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/2855735/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/2855735/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://www.mehrnews.com/news/2855804
http://www.mehrnews.com/news/2855804


مدیرجهادکشاورزی شهرستان دامغان یادآور شد: در سالجاری عالوه برکاهش سطح زیر کشت 
به کشت زودتر از موعد،   الستیکی کشت شد که با توجهجالیز، بخشی از مزارع نیز به صورت زیر پ

تا حد   پیش رس بودن و پایان برداشت در اوایل فصل تابستان و عدم مصرف آب در این زمان، 
 قرار گرفته است.  مصرف بهینه از آب مد نظر  ممکن

، حومه و علیان نژاد در خاتمه اضافه کرد: عمده کشت خربزه شهرستان دامغان در مناطق دامنکوه
 حسن آباد وخورزان است.  در مناطقامیریه و کشت هندوانه بیشتر 

============ 

 :مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ایالم خبر داد

 ميليارد ریال برای شتاب روند عمليات اجرایی سد ميمه .۱۳اختصاص 

com/news/2855760http://www.mehrnews. 

 
مدیر عامل شرکت آمده است :  49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / ایالم  تاریخ شنبه 

عملیات اجرایی سد میمه میلیارد ریال اعتبار  ۴21آب منطقه ای استان ایالم از اختصاص 
 .شهرستان مرزی دهلران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای ایالم، ذوالفقار مهدی زاده در 
جریان بازدید نماینده مردم استان در مجلس از روند ساخت این پروژه افزود: با پیگیری و نظارت 

سد در نظر داریم تا پایان سال جاری شاهد تحول اساسی در  مستمر بر روند پیشرفت اجرای این
 .اجرای سد میمه باشیم

بخش دشت عباس   میلیارد ریال اعتبار دیگر برای توسعه آب ۴11وی همچنین از تخصیص 
 .میلیارد ریال برای تکمیل سایر بخش های سد دویرج خبر داد ۴11شهرستان دهلران و 

های منطقه  شهرستان دهلران یکی از مهمترین سد این مسئول اظهار داشت: سد میمه
متر طول تاج با هدف آبیاری  1۵1هزار و  متر ارتفاع از سطح زمین و یک ۵1شود که با  محسوب می

 .شود ساخته می هفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه

قه، افزایش وی بیان داشت: این سد از نوع خاکی با هسته رسی است که توسعه کشاورزی منط
 .تولید محصوالت کشاورزی و ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف احداث این سد است

===================== 

 :یک مقام مسئول اعالم کرد

http://www.mehrnews.com/news/2855760
http://www.mehrnews.com/news/2855760


 ها منتظر جریمه باشند آب هم گران می شود/ ُپرمصرف

/2857423http://www.mehrnews.com/news 

یک مقام مسئول در  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر تاریخ یکشنبه 
مشترکان وزارت نیرو از اعمال تعرفه های جدید آب به محض تصویب در شورای اقتصاد و جریمه 

 .ُپرمصرف خبر داد
های جدید  ، سید رسول باقری گفت: با تصویب شورای اقتصاد، تعرفه خبرگزاری مهر به گزارش

شود. با اجرای این   برای آب شرب اعمال و پس از آن آب با قیمت واقعی به مشترکان ارائه می
مترمکعب آب در ماه مصرف کنند، دو برابر قیمت تمام شده  ۳1طرح، مشترکان ُپرمصرف که بیش از 

 .مترمکعب به قیمت تمام شده بهای آب را پرداخت خواهند کرد 21و بیش از 

 11معاون درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران اظهارداشت: اما مشترکانی که بیش از 
مترمکعب مصرف  ۵درصد بهای تمام شده آب و مشترکانی که  ۴1ترمکعب در ماه مصرف کنند، م

 .درصد قیمت تمام شده آب را پرداخت خواهند کرد ۳1 کنند، 

وی تصریح کرد: قیمت تمام شده آب را آبفا به شورای اقتصاد ارائه کرده و پس از تائید در قبوض 
 .مشترکان اعمال می شود

های جدید منتظر تائید شورای  ل در آبفای تهران با اشاره به اینکه برای اعمال تعرفه این مقام مسئو
اقتصاد هستیم، گفت: اجرای این طرح عالوه بر کمک به صنعت آب برای تعمیرات، نگهداری و 

 .خدمات رسانی بهتر به مشترکان، در مدیریت مصرف نیز بسیار موثر خواهد بود

ه سیستم تشویقی برای مشترکان کم مصرف در نظر گرفته شده که باقری افزود: با وجود اینک
ای محاسبه می   هزینه کمتری نسبت به قیمت تمام شده پرداخت می کنند، اما تعرفه ها به گونه

 .شود که قیمت تمام شده آبفا برای تولید آب شرب از مشترکان ُپرمصرف دریافت شود

======================= 

 :د کشاورزی خراسان شمالیمدیر باغبانی جها

 خشکسالی ميزان توليد ميوه در باغ های خراسان شمالی را کاهش داد

http://www.mehrnews.com/news/2856613 
 

مدیر باغبانی  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / بجنورد تاریخ یکشنبه 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: خشکسالی و کاهش بارندگی در سال 

درصدی تولید هلو و شلیل در باغ  11زراعی جاری سبب کاهش تولید میوه از جمله کاهش 
 .های استان شد

، با اشاره به برداشت هلو و شلیل از باغ های خراسان شمالی، خبرنگار مهر حیدر نامور در گفتگو با
ل یکی از قطب های تولید هکتار باغ هلو و شلی ۵11اظهار کرد: خراسان شمالی با داشتن هزار و 
 .این دو نوع میوه در کشور محسوب می شود

هکتار آن  211وی با بیان این که از کل باغ های هلو و شلیل موجود در خراسان شمالی، هزار و 
هکتار نیز باغات جدیداالحداث هستند که هنوز به باردهی نرسیده اند، افزود:  ۳11بارور بوده و 

تن هلو  ۵11ز سطح باغات بارور هلو و شلیل استان بیش از هشت هزار و انتظار می رود امسال ا
 و شلیل برداشت شود.

در استان   نامور اضافه کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده امسال میزان تولید این محصول
آن بر میزان آب قابل دسترس   نسبت به سال گذشته به دلیل کاهش بارندگی ها و تاثیر منفی

 درصد کاهش خواهد داشت. 11  رانباغدا

به گفته وی خشکسالی و کاهش بارندگی در سال زراعی جاری سبب کاهش تولید میوه از جمله 
 درصدی تولید هلو و شلیل در باغ های استان شد. 11کاهش 

http://www.mehrnews.com/news/2857423
http://www.mehrnews.com/news/2857423
http://www.mehrnews.com/news/2857423/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE-%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/2857423/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE-%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/2856613
http://www.mehrnews.com/news/2856613
http://www.mehrnews.com/news/2856613/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/2856613/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 4نامور یادآور شد: سال گذشته با وجود مساحت کمتر باغات بارور هلو و شلیل در استان، بیش از 
 تن از این دو میوه از باغ های خراسان شمالی برداشت شد. ۵11 هزار و

هکتار  ۵۳1وی اضافه کرد: از بین شهرستان های خراسان شمالی نیز مانه و سملقان با داشتن 
 باغ هلو و شلیل بیشترین سهم تولید این میوه ها را در استان به خود اختصاص داده است.

هزار هکتار عرصه باغی و کشاورزی دارد که از این  ۳۴۴، خراسان شمالی خبرنگار مهر به گزارش
هزار تن انواع محصوالت زراعی و باغی برداشت می  211سطح ساالنه بیش از یک میلیون و 

 شود.

================== 

 :دیرکل تبليغات اسالمی البرزم

 کنند مبلغان دینی بحران کم آبی را در البرز اطالع رسانی می

http://www.mehrnews.com/news/2856135 
 

مدیرکل اداره کل  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / کرج تاریخ یکشنبه 
تبلیغات اسالمی البرز یکی از وظایف مبلغان دینی در ماه مبارک رمضان را اطالع رسانی در 

 .مورد بحران کم آبی اعالم کرد
با اشاره به بحران کم آبی در استان، اظهار  در گفتگو با مهر حجت االسالم سید عباس مسعودی

کرد: صرفه جویی در مصرف آب باید در جامعه نهادینه شود چرا که اسراف، عملی غیراخالقی و 
 مورد نکوهش در آیین های الهی است.

و کمبود آب به ضرر  بود آب در کشور به یک بحران جدی تبدیل شده وی افزود: امروزه مساله کم
 جامعه و محصوالت کشاورزی است.

مدیر کل تبلغات اسالمی البرز ادامه داد: وقتی مومنان می توانند با یک لیوان آب وضو بگیرند چرا در 
 لیوان آب اسراف شود. 11طول وضو گرفتن شیرآب را باز می گذارند که حدود 

وری صحيح از مواهب الهی و منابع نعمت   ز اصول مهم در زندگی انسان بهرهیکی ا
 است

 1حجت االسالم مسعودی گفت: اگر شهروندان البرزی به شعائر دینی توجه کنند و روزانه فقط 
هزار لیوان در استان البرز  ۵11میلیون و  2لیوان آب صرفه جویی کنند در طول شبانه روز حدود 

 یم داشت.صرفه جویی خواه

وی ادامه داد: متاسفانه عده ای، بی مباالت و بی پروا، الگوی مصرف را رعایت نکرده و این ماده 
 حیاتی را بی جهت تلف می کنند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان البرز گفت: اصوال نگاه قرآن به مسائل اقتصادی نگاهی در راستای 
طور مستقیم و   ی است که خداوند در اختیار بشر بهوری مناسب و درست از امکانات و وسایل بهره 

خواهد که هر چیزی را درست و به شکل  رو از مردم می یا با تولید و کار قرار داده است و از این 
 مناسب مورد استفاده قرار داده و از اسراف خودداری کنند.

فزود: یکی از اصول مهم های سبک زندگی از نظر اسالم اشاره کرد و ا وی با اشاره به برخی جنبه
 وری صحیح از مواهب الهی و منابع نعمت است.  در زندگی انسان بهره

روی و  حجت االسالم مسعودی بیان کرد: در حقیقت از نظر اسالم و قرآن، اعتدال در مصرف و میانه 
معنای مصرف درست و متناسب، اصلی اساسی و از اصول نخستین اقتصاد   جویی به صرفه

یابی به کمال شخصی و جمعی و امت اسالمی برای  ست که مومنان برای دستاسالمی ا
 را در نظام اقتصادی خویش در نظر گیرند.  رسیدن به جامعه نمونه و برتر باید آن

=============== 
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 گفتگوی مشروح مهر با مهدی کرباسيان؛

 کنترل تورم بس است؛ رکود را دریابيد/ بازنگری اساسی در شستا

معاون وزیر صنعت و  آمده است : 49تیر  21ش خبرگزاری دولتی مهر تاریخ یکشنبه به گزار
قائم مقام اسبق وزارت اقتصاد می گوید که کنترل تورم تا همین حد بس است و باید به فکر 

خبر  4۵از رکود باشیم. او همچنین از تعویق پرداخت بدهی مالیاتی بهره مالکانه تا سال خروج 
 .دهد می

های  ه این روزها کلیددار یکی از بزرگترین سازمان، مهدی کرباسیان کخبرنگار مهر به گزارش
ای در کشور است، روزگاری قائم مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوران وزارت  توسعه

طهماسب مظاهری بود. از روزهای کار کردن با طهماسب مظاهری و مرحوم دکتر نوربخش، رئیس 
نرخی شده بود و  گوید که ارز در کشور تک  گوید. او از روزهایی می کل اسبق بانک مرکزی می

هایش  شورای بورس از بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. در میان بحث
ها در  زند. از حضور چینی  سری هم به حال و روز این روزهای معدن و صنایع معدنی کشور می

پول اکنون کنترل شده  کز دولت، پول و شبهگوید و معتقد است که با تمر های معدنی ایران می پروژه
  آید: با وی در پی می خبرنگار مهر است. گفتگوی مشروح

های  های خارجی به پروژه : این روزها موضوع بازگشت شرکتخبرنگار مهر *
های  ها در پروژه گذاری ایران داغ است و یکبار هم شما از حضور چندمليتی سرمایه

 گذاران در این راه جدی هستند؟ در سرمایهمعدنی ایران گفتيد. چق

هایی از خارج از کشور  اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، تقریبا هر روز هیات :مهدی کرباسيان -
همه منتظر هستند که مذاکرات به نتیجه  دهند اما هایی را با ما انجام می آیند و مالقات به ایران می

کشورهای اروپایی که خیلی هم در رابطه با مباحث برسد. جالب است وقتی با مدیر یکی از 
دستور داده  کرد که دولتش به آنها ای ایران ادعای مخالفت دارد، مالقات کردم، ابراز می هسته

 .گذاری کنید ها به ایران بروید و سرمایه است که باید اولین هیاتی باشید که بعد از تحریم

ها  ه است ولی مشکالت جدی هم برای خارجیها لطمه خورد درست است که ایران از تحریم
اند. شما می دانید که تا چند سال قبل،  های زیادی را از دست داده شانس بوجود آمده است. آنها

در رابطه مبادالتی و صادرات و واردات، باالترین حجم مبادالت با ایران را کشور آلمان و بعد هم ایتالیا 
ها، کشورهای دست چندم  آنها هم اکنون به واسطه تحریمداد در حالی که  به خود اختصاص می

شود و آنها  منجر به بیکاری می اند. این کاهش حجم مبادالت با آنها،  در مبادالت تجاری ایران شده
 .صادرات خود را از دست می دهند

گذاری از آمریکا نيز حضور  در ميان این کشورها، آیا متقاضيانی برای سرمایه *
 اند؟ داشته

 .ایم ها نداشته حوزه معدن و صنایع معدنی مالقاتی با آمریکایی تاکنون در -

های خود هستند و معتقدند که به دليل  گذاری ها این روزها نگران سرمایه فوالدی *
گذاری در صنایع پایين دستی با مشکل مواجه  آهن، سرمایه کاهش شدید قيمت سنگ

بينی  ل زنجيره فوالد و رسيدن به ظرفيت پيشهای دولت را برای تکمي شده و این برنامه
 کنيد؟ کند. این نگرانی آنها را چطور برطرف می شده، دچار مشکل و اختالل می

وقتی االن چندین ده هزار تن فوالد تولید شده و تولیدکنندگان نمی توانند آن را بفروشند یا صادر  -
بدهند و  خزانه ها هم نمی توانند پولی به به معدنی ها بدهند و معدنی ندارند که کنند و نقدینگی

ها فشار بیاوردیم که  به شرکت ما نمی توانیم دهد، سیستم بانکی نیز قفل کرده است و وام نمی
 .صادرات انجام دهند

ها، نزدیک به دو میلیون فوالد صادر شد. امسال  سال قبل با کمک وزارتخانه و همت فوالدی
صورت دادند که این برون رفت از مشکل می تواند باشد ولی االن میلیون تن را  ۴گذاری حدود  هدف

و به سمت رونق برود، ایران  سخت رکود خارج شده معتقدم که اگر کشور از پیچ رکود است اما
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را  1۴1۴تا بتوانیم برنامه  درصد برسیم 11و ظرفیت توسعه باالیی دارد و باید به نرخ رشد  پتانسیل
 .سازی کنیم طقه باشیم، پیادهکه قدرت برتر اقتصادی من

بعضا منفی شده است در صورتی که طبق  ظرف چند سال اخیر ما نرخ رشد اقتصادی کشور
ماندگی داریم. اگر بتوانیم رونق را در  کردیم؛ پس عقب درصد در سال رشد را حفظ می ۸برنامه باید 

 .گیرد ق مییابد و هم صادرات رون کشور داشته باشیم، هم مصرف داخلی افزایش می

این است که ایران  هنوز ما در حوزه صادرات، جای کار وسیعی داریم. یک امتیاز بزرگ در کشور ما
نظر منابع انرژی، گاز و نفت و همچنین معدن جایگاه ویژه دارد؛ اینها مواد اولیه توسعه هستند.  از

ه زیاد داریم. مدیر دومین امتیاز که مهم است، نیروی انسانی است که ما در کشور تحصیل کرد
کرد که عالقه مند  های اروپایی معتبر بین المللی در مالقاتی که داشتیم اعالم می یکی از شرکت

است به جای اینکه در کشورهایی سرمایه گذاری کند که باید نیروی انسانی خود را نیز از کشور 
شور دارای نیروی انسانی بسیار خود تامین کند، در ایران سرمایه گذاری کند، چراکه به اعتقاد او، ک

   .مقتدر و هوشمندی است و این برای ما ارزشمند است

های  ایران در منطقه ای قرار گرفته که دوازده کشور اطراف ما، راهی به دریا ندارند و بنابراین ظرفیت
بسیاری برای توسعه وجود دارد. با برخی از این کشورها، همزبان هستیم و فرهنگ مشترک 

توانیم وارد شویم.  م، حتی در کشوری همچون افغانستان که منابع غنی معدنی دارد، ما میداری
آینده  لذا به نظر می رسد که پتانسیل کشور برای جهش به جلو است و فوالدی ها نباید نگران 

 .فعلی باید نگران باشند که دولت نیز از آنها حمایت کرده است باشند. در مقطع

   برند؟ صنایع معدنی همچنان در رکود به سر میبه اعتقاد شما،  *

های جهانی آنها، افت جدی  صنایع معدنی در حوزه فوالد و مس دچار مشکل است، چراکه قیمت -
هزار  ۶هزار دالر به زیر  4دالر و قیمت مس نیز از  ۳11دالر به 1111داشته است. قیمت فوالد از 

 .بازار صادراتی کم شود مدهای تولیدکنندگان دردالر رسیده است؛ اینها موجب می شود که درآ

تغییری را شاهد نیستیم. در این میان البته دو مشکل اساسی  آلومنیوم های دیگر نظیر در حوزه
داریم که یکی برق است که به میزان کافی برای توسعه صنایع آلومنیوم در دسترس نیست و البته 

های  بینی د، عدم تامین کافی است. براساس پیشدر مورد مواد اولیه نیز مشکلی که وجود دار
بینی شده در برنامه در رابطه با انرژی و برق در  های پیش انجام شده، امیدواریم به ظرفیت

 .بندرعباس برسیم

   های فوالدی منابع مالی دیگری از چين تزریق نشد؟ بابت طرح *

ها را انجام دهد، بار  پرداخت دشرکت سایناشور که یک شرکت بیمه چینی است و بای مسئوالن -
 .و امیدواریم این حرکت تسریع شود دیگر به ایران آمدند

 آینده رشد بخش معدن را چطور می بينيد؟ *

بخش معدن استنباط من این است که بسیار توسعه خوبی را خواهد داشت، چراکه دولت و  در -
ن فراهم شود. هم اکنون مسئله ای که مجلس به آن بسیار توجه دارند اما باید ساز و کار توسعه آ

در حوزه اکتشاف است؛ به این معنا که به اندازه کافی اکتشافات صورت  در این میان وجود دارد
نگرفته است، اگرچه اکنون کار وسیعی را در عملیات اکتشافی شروع کرده ایم؛ به این معنا که در 

گذاری شده است اما امیدواریم  و سرمایه میلیارد تومان کار وسیع شکل گرفته است 121ایمیدرو 
کنیم که در دوران برنامه ششم با ساز و  جذب کنیم. فکر می گذار در این رابطه بتوانیم سرمایه

 .کارهایی که در برنامه پیش بینی شده، به این هدف برسیم

 نرخ بهره مالکانه قرار نيست تغيير کند؟ *

طرح کنسانتره یا گندله  حمایتی از واحدهای تولیدی که بهره مالکانه، مجلس امسال نرخ در مورد -
بهره مالکانه کمتری بپردازند که این موضوع  دارند، صورت داد که براساس آن، این تولیدکنندگان

و کمک بزرگی را با کمک دیوان محاسبات در حضور نعمت زاده  شود شامل چادرملو و گل گهر می



بهره مالکانه چادرملو و گل گهر  امور مالیاتی، بدهی هایصورت دادیم که بر این اساس، سازمان 
 .معوق شود 4۵که به دلیل اینکه فوالدها نتوانستند پول آنها را بدهند، به سال  4۳و  42برای سال 

از ایميدرو خارج شویم و برگردیم به دورانی که شما در وزارت اقتصاد و در دوران  *
د؛ آیا از آن دوران کار ناتمامی باقی ماند که وزارت طهماسب مظاهری، قائم مقام بودی

 انجام نداده باشيد؟

در دورانی که توفیق داشتم در وزارت اقتصاد با آقای مظاهری به عنوان وزیر و دیگر دوستان کار  -
از  ها بود که پرداخت مالیات خوب انجام شد. اولین آن، تصویب قانون مالیات کردم، چند اقدام می

 رج شد.حالت پلکانی خا

از بهترین اقداماتی که انجام شد، این بود که دو دفتری در پرداخت مالیات جمع و  در آن مقطع، یکی
سالمت مالیاتی برقرار شد. برخی حتی نگران بودند که اگر قانون مالیاتی به صورت فلت شود، 

  شد.شود ولی در سال اول اجرای این طرح، درآمد مالیاتی بیشتر  درآمد مالیاتی کم می
 

را به  اش کمک بانک مرکزی که آن زمان مرحوم دکتر نوربخش ریاست اتفاق دیگر این بود که با
از حالت اداری درآمد؛ اگرچه بعدها دوباره تغییر کرد و به چند  تک نرخی شد و عهده داشت، ارز

ی این اتفاق افتاد، همچنین قانون سرمایه گذار ۸۴تا  ۸1های  سال نرخی برگشت. در فاصله
 خارجی اصالح شد و بر روی قانون بورس و بازار سرمایه نیز اصالحاتی صورت گرفت.

در همین حال، شورای بورس از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد آمد و شورای پول و اعتبار زیر نظر 
ها تصمیم گیری شد و  بانک مرکزی رفت و کار معقول شد. بیمه های خصوصی در آن سال

تقویت و تالش شد که اقتصاد رونق گیرد. افتخارم این است که در آن دوران های خصوصی هم  بانک
 درصدی اقتصاد رسیدیم که رکورد در تاریخ بود. ۷به نرخ رشد 

 با بانک مرکزی چه بود؟ مشکالت آن روزهای شما *

باالخره سالیق اقتصادی آن زمان متفاوت بود و االن هم وجود دارد. این روزها هم این را به  -
های گذشته از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ارایه  بیندید که در آماری که طی هفته می خوبی

خورد. خبرنگاران هم از این اختالف حسن استفاده را کردند در  شده است، اختالفاتی به چشم می
نظر یک  اقتصادی، یک نظر وجود ندارد.  های واقعیت این است که در رابطه با اجرای تئوری حالی که

این است که تورم را به صورت جدی باید کنترل کرد و بعد به سمت این رفت که توسعه را راه 
که کشور به رکود کامل  انداخت. برخی اعتقاد دارند که تورم را تا حدی باید قبول کرد و اجازه نداد

باشند  داشته دو نفر نظرات تئوریک مختلفی است رود. این دو نظر اقتصادی متفاوت است. ممکن
های طلبگی پیش می آمد ولی چون  که باید در اجرا آنها را دید. گاهی اوقات به قول علما بحث

 شد. های کارشناسی هماهنگ می از طریق بحث همدلی وجود داشت، کار

ای به  * به عنوان فردی که در دورانی قائم مقام وزارت اقتصاد بودید، چه توصيه
 اقتصادی دارید؟مسئوالن وقت درباره مسایل کالن 

اعتقاد دارم که تورم باید کنترل شود اما نباید از خروج از رکود هم غافل شد. هم اکنون با  -
درصد آمده است. یک سیاست هماهنگی در  1۵درصد به نزدیک  ۴1های دولت، تورم از  سیاست

م پولی ها و سیست بینی شد که پول و شبه پول کنترل شود و انضباط مالی در بانک دولت پیش
افزایش یافت و در سیستم مالی تالش خوبی سازمان مالیاتی و گمرک کردند و دولت تالش کرد 

های خود را کنترل کند و این نکات و دیگر مسائل، تورم را کنترل کرد ولی به نظر می رسد که  هزینه
شروع کنیم  ر راکنترل تورم در این حد عدد خوبی است و از این پس باید در رابطه با تزریق پول، کا

به دلیل نرخ تورم و کنترل آن و  به حدی که چرخ اقتصاد بتواند بچرخد، چراکه سیستم بانکی
کند. این موارد نیازمند این است که هرچه  معوقات بانکی، به اندازه کافی به تولید پول تزریق نمی

 تر شورای پول و اعتبار تصمیم گیری کند. سریع

شستا )شرکت سرمایه گذاری تامين اجتماعی( داشتيم.  * در پایان سئوالی درباره
شود،  باتوجه به اینکه از جناب عالی به عنوان یکی از بنيانگذران تاسيس شستا یاد می



ها در  شده یا حيات خلوتی برای دولت کنيد اهداف تاسيس این شرکت محقق می فکر
 انتصابات سياسی شده است؟

های  تا براساس یک تفکر درست شکل گرفت و صندوقاگر بخواهم بحث کنیم، روزی که شس -
بازنشستگی در حوزه اقتصاد، پول را به جریان درآورند، موفقیت بزرگی شکل گرفت. قبل از اینکه 

با ایجاد شستا و  شد اما ها در سیستم بانک سپرده می شستا ایجاد شود؛ خیلی از این پول
های خود را بپردازد و بنابراین  ای از بدهی عمده حمایت ویژه دولت منجر به این شد که دولت میزان

های خود را از دولت در قالب اموال گرفتیم ولی  میزان زیادی از طلب ۷۶تا  ۷1های  سال در فاصله
های بازنشستگی برد، یک سیاست علمی است و البته  سیاستی که دنیا را به طرف صندوق

ها حضور ندارند، بلکه  ند و در اداره شرکتهای بازنشستگی در بازار سرمایه حضور دار صندوق
سهامدارانی هستند که شرکت اداره نمی کنند؛ بنابراین تالش کردیم که به این سمت برویم که 

 ها را سهامداری عام کنیم. شرکت

های بازنشستگی کشوری و برخی نهادها هم وارد این حوزه شده اند و در  البته شستا و صندوق
 بنابراین اگر بخواهیم   ه باید یک بازنگری جدی در این بخش داشته باشیم.حقیقت می توان گفت ک

 که رشد جدی درخصوصی سازی داشته باشیم، باید در شستا بازنگری جدی گرفته شود

=============== 

 پيگيری مهر؛

 کشت تابستانه ممنوع شد«/ کشکان»اعمال محدودیت برداشت آب از باالدست 

 
به دنبال  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ خرم آباد تاریخ یکشنبه 

خشکی رودخانه کشکان مسئوالن تدابیر ویژه ای برای نجات شاهرگ حیاتی جنوب لرستان 
 .داشت و ممنوعیت کشت تابستانه از جمله این تمهیدات استاندیشیدند که محدودیت بر

؛ به دنبال وضعیت بحرانی آب و خشکیدگی شاهرگ حیات بخش جنوب خبرنگار مهر به گزارش
منابع اب شهرستان چگنی در باالدست رودخانه کشکان تشکیل  شورای حفاظت از لرستان

 جلسه داد.

فرماندار  نور الدین درمنان این جلسه با محوریت رسیدگی به خشکیدگی رودخانه کشکان با حضور
شهرستان چگنی، نادر مختاری معاون آب منطقه ای استان لرستان؛ حسین پیرحیاتی معاون 

اد کشاورزی استان، فرمانده انتظامی چگنی و مدیران ادارات بهبود تولیدات گیاهی سازمان جه
 شهرستان چگنی و مردم بخش شاهیوند در محل مسجد روستای چم پلک شاهیوند برگزار شد.

نور الدین درمنان فرماندار چگنی عصر یکشنبه در این نشست وظیفه شناسی مسئوالن و مردم 
 قابل تقدیر دانست. مهم دانستن این معضل را  برای حضور در جلسه و

وی نگرانی خود را از بحران خشکسالی و همچنین خشکیدگی رودخانه کشکان اعالم کرد و از 
مسئوالن رسیدکی هرچه سریعتر به این معضل و تالش برای حل مشکل در اسرع وقت را 

 خواستار شد.

ی و همدلی را درمنان همچنین از مردم شاهیوند در خواست کرد که برای رفع مشکل نهایت همکار
با مسئوالن داشته باشند تا در فضایی دوستانه و دلسوزانه تدابیری اندیشیده شود تا ضمن اینکه 

به کشاورزان بخش شاهیوند که از این راه امرار معاش می کنند ضرری نرسد، حیات رودخانه 
 کشکان و روستاهای پایین دست از خطر بی آبی حفظ شود.

د تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نز در این حسین پیرحیاتی معاون بهبو
نشست با تشریح وضعیت خشکسالی و همچنین روند کشاورزی آبی و دیم شهرستان چگنی، 

 وضع منابع آب را بحرانی دانست.
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های نوین آبیاری و همچنین اصالح الگوی کاشت و از مردم خواست که با استفاده از روش وی
کشت جایگزین، برداشت خود از آب رودخانه کشکان را به حداقل برسانند و مصرف آب استفاده از 

 را مدیریت کنند.

نادر مختاری معاون شرکت آب منطقه استان لرستان نیز با تاکید بر رعایت حق آبه و میزان برداشت 
نست و از توسط کشاورزان حاشیه رودخانه کشکان، برداشت بی رویه از رودخانه را غیر قانونی دا

 برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

بنابراین گزارش در پایان این نشست پس از بیان نکته نظرات حاضران در جلسه برای مدیریت بحران 
 اتخاذ شد. آب در باالدست کشکان تصمیماتی

ت صرفا در این راستا مقرر شد همه بهره برداران که اراضی آنها در باالتر از پل کشکان قرارگرفته اس
شب مجاز به برداشت آب کشاورزی خواهند بود و در صورت تخلف با  ۸صبح تا  ۸از ساعت 

 متخلفان برخورد قانونی می شود.

همچنین مقرر شد جهاد کشاورزی شهرستان از هرگونه کشت محصوالت تابستانی در بالدست 
 رودخانه کشکان ممانعت به عمل آورد.

ودخانه کشکان مطابق ضوابط مربوطه توسط بهره برداران از رعایت میزان حق آبه زیست محیطی ر
 دیگر مصوبات این جلسه بود.

همچنین مقرر شد تا اجرایی شدن این دستورات اکیپی از نمایندگان امور آب شهرستان، جهاد 
کشاورزی و نیروی انتظامی به صورت شبانه نسبت به بازرسی و سرکشی دراین زمینه و صحت 

 لیت داشته باشند.اجرای مصوبات فعا

 

گزارش مربوط به خشک شدن شریان حیاتی جنوب  پیش از این خبرگزاری مهر بنابراین گزارش
یرمجاز آب از این رودخانه و کشت محصوالت را منتشر کرده و بارها نسبت به برداشت غ لرستان

 آبدوست در حاشیه آن هشدار داده بود.

جنوب استان لرستان با رودخانه های سیمره و کشکان و مادیان رود، بار بخش عمده ای از تولید 
سال گذشته در استان  1۳غالت استان را به دوش می کشد که با وقوع خشکسالی های 

ابع آب زیرزمینی شاهد مشکالت جدی در زمینه آب شرب در لرستان و کاهش چشمگیر من
 شهرستانهای کوهدشت، پلدختر و رومشکان بوده ایم.

وقوع خشکسالی های در استان لرستان و کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی، رودخانه ها برای 
ارع آبرسانی خالی شده است به طوریکه در کشکان این روزها آب چندانی برای رساندن به مز

 تشنه وجود ندارد.
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این وضعیت رودخانه کشکان در حالیست که حفر چاههای غیرمجاز و فعالیت پمپ های آب هر 
آنچه از مایه حیات کشکان بوده را بلعیده تا هر روز بر عمق بحران زیست محیطی در محل این 

 رودخانه بزرگ استان افزوده شود.

منجر شد که هفه گذشته مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان  خبرگزاری مهر استمرار پیگیری
از بستر خشکیده کشکان بازدید کرده تا نسبت به نقش برداشت غیرمجاز از آب رودخانه و 

 انند هندوانه و برنج در این فاجعه هشدار دهد.همچنین کاشت محصوالت آبدوستی م

 استمرار کشت محصوالت آبدوست و خطر نابودی کشکان

با اشاره به اینکه متوسط  مهردر گفتگو با  رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر نیز پیش از این
رودخانه دائمی این شهرستان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به  ۵میزان رواناب خروجی 
درصد کاهش یافته است، ادامه داد: میزان دبی رودخانه کشکان در  ۸۵تا  ۷1میانگین دراز مدت بین 

ر در ثانیه است که نسبت به تیرماه لیت ۷11تیرماه سال جاری در محل ایستگاه آب سنجی پلدختر 
درصد کاهش و نسبت به میانگین  ۷۵لیتر در ثانیه بوده،  ۸11  که رقمی بالغ بر دو هزار و 4۳سال 

 درصد کاهش داشته است. 4۶ساله حدود  ۵۸دراز مدت 

مهری با بیان اینکه عامل اصلی کاهش آب رودخانه کشکان استمرار کشت محصوالت آبدوست 
در منطقه ویسیان است، تصریح کرد: برای جبران کمبود آب رودخانه کشکان جلوگیری از  مانند برنج

کاشت محصوالت آبدوست، تغییر روش های آبیاری و استفاده از روش های آبیاری پر بازده ضروری 
 بوده که در این رابطه اقداماتی صورت گرفته است.

منابع آب، احداث سدهای مخزنی چولهول و بن وی یادآور شد: بهره برداری اصولی و نظام یافته از
الر، رعایت حقابه پایین دست رودخانه کشکان و تجمیع موتور تلمبه ها از مهمترین راهکارهای حل 

 مشکل کمبود آب رودخانه کشکان است.
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رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر گفت: با توجه به خشک شدن آب رودخانه مادیان رود در 
هکتار باغ انجیر در منطقه زیودار  ۷11اه هیدرومتری و پایاب این رودخانه و خطر نابودی محل ایستگ

 این شهرستان تهدیدی جدی است.

درصد  ۶۵وضعیت دو رودخانه کشکان و مادیان رود در حالیست که منبع ارتزاق و امرار معاش 
ها باعث تشدید  جمعیت این شهرستان از طریق کشاورزی است و استمرار خشکی این رودخانه

 تنش آبی می شود و پیامد های زیان بار و پر هزینه ای برجای می گذارد.

میلیون متر مکعب از  ۵11آب مورد نیاز کشاورزی این شهرستان ساالنه به میزان  در حال حاضر 
میلیون متر مکعب از منابع زیرزمینی تامین می شود در حالیکه سطح  1۵1منابع آب سطحی و 

هکتار بوده و الزم است کشاورزان با  ۸11صوالت آبدوست در پلدختر هفت هزار و زیرکشت مح
توجه به سهمیه ابالغی سازمان جهاد کشاورزی کاشت محصوالت آبدوست را محدود و به تدریج 

 کاهش دهند.

 

بنابراین گزارش وضعیت بحران آب در جنوب لرستان در حالیست که ساالنه چندین میلیارد متر 
درصد از این میزان آب از حوزه کارون بزرگ و به  ۶۳از استان لرستان خارج می شود که  مکعب آب

طور عمده رودخانه دز و مابقی از حوزه کرخه خارج شده و در پشت سدهای دز، کرخه و کارون در 
 استان خوزستان جمع می شود.

درصد از سیمره  ۶۶ه این در حالیست که از میزان آب خارج شده از استان لرستان در حوزه کرخ
درصد باقی مانده از حوزه کشکان شهرستان پلدختر خارج می شود در حالیکه سهم  ۳۳تخلیه و 

 لرستان از مهار آبهای سطحی کمتر از یک درصد است.



://www.mehrnews.com/news/2857424/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9http
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-%D8%A7%D8%B2
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-%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86
-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
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============== 

 :وزیر نيرو عنوان کرد

 های آبی/ شرایط تامين آب بحرانی شد بازگشت فاینانس خارجی به طرح

com/news/2857333http://www.mehrnews. 
 

وزیر نیرو با تاکید بر  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر تاریخ یکشنبه 
 .رار داریمهای متوالی، گفت: هم اکنون در شرایط سخت و بحرانی آبی ق خشکسالی

ها و تاسیسات آب و  چیان اظهارداشت: توسعه شبكه  ، حمید چیتخبرگزاری مهر به گزارش
گیري از آلوده فاضالب در كشور عالوه بر افزايش ضريب بهداشت و سالمت جامعه، باعث پیش

توان در  ها می هاي زيرزمیني و سطحي شده و از پساب حاصل از تصفیه فاضالب شدن آب سفره
 .های کشاورزی و صنعت استفاده کرد بخش

هاي بهداشتي فاضالب در ساير شهرها گفت: استان مرکزی در  وزیر نیرو با تاکید بر توسعه شبكه
 .وری پیشرو استهای فاضالب در شاخص کش توسعه و اجرای طرح

های گذشته تصریح کرد:  های پی در پی طی سال وی با اشاره به وضعیت بارندگی و خشکسالی
کشور ما در حال حاضر از نظر مسائل آبی در شرایط سخت و بحرانی قرار گرفته است و تمام 

وجه تالش مسئوالن در این حوزه تامین و توزیع آب سالم و بهداشتی برای هموطنان به بهترین 
 .است

چیت چیان با اشاره به برگزاری مناقصه اجرای طرح آبرسانی به شهر ساوه از سد کوچری، تصریح 
کرد: این طرح از طریق فاینانس خارجی اجرا خواهد شد و با اجرای آن آبی با کیفیت مطلوب به 

 .شبکه آبرسانی شهر ساوه خواهد شد

======= 

 :ستاری

 نهب در قزوین اختصاص یافتميليارد ریال برای ساخت سد  .۱۲
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معاون برنامه ریزی  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ قزوین تاریخ شنبه 
میلیارد ریال  1۳1 مدیریت منابع آب وزارت نیرو گفت: برای ساخت سد نهب در استان قزوین

اختصاص داده شده که برای تکمیل آن باید پیگیر منابع جدید و استفاده از ظرفیت بخش 
 .خصوصی هم باشیم

ر قزوین اظهارداشت: محدودیت ، ستاری ظهر یکشنبه در دیدار با استانداخبرنگار مهر به گزارش
های مالی مجوب شده برخی پروژه ها به سرانجام نرسد که در این راستان باید به فکر تامین 

 .منابع مالی جدید برای تکمیل طرح ها باشیم

وی اضافه کرد: سد نهب از طرح های خوبی است که می تواند نیاز آبی استان در بخش کشاورزی 
ر سال اعتباراتی برای تکمیل آن اختصاص داده می شود تا سرعت کار و شرب را برطرف کند و ه

 .منطقی باشد

 ميليارد ریال برای تکميل سد نهب تخصيص داده شد .۱۲

معاون برنامه ریزی مدیریت منابع آب وزارت نیرو نیز با اشاره به محدودیت های مالی مواجه این 
میلیارد ریال اعتبار برای سد نهب تخصیص  1۳1وزارتخانه گفت: در ردیف اعتباری بودجه امسال 

داده شده که کافی نیست و باید بدنبال جذب منابع مالی از سایر منابع هم باشیم تا کار متوقف 
 .نشود

 

وی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از جمله منابع مالی در شرایط کنونی دانست وتصریح 
و سال آینده این پروژه باید تکمیل شود و به بهره برداری کرد: با همکاری استانداری و وزارت نیرو تا د

 .برسد که امیدواریم در فازهای بعدی بتوانیم از توانمندی بخش خصوصی هم برخوردار شویم

 روزبه:استان قزوین در بهره مندی از پروژهای آب کمترین سهم را دارد
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استان حاشیه سفید رود  4محدوده  پروژه آبی اجرا شده در 1۶1در ادامه استاندار قزوین گفت: از 
متاسفانه قزوین هیچ سهمی ندارد که برای حل مشکالت آیندگان باید در روش کنونی تجدید نظر 

   .کرده و فکری اساسی کنیم

استاندار در این دیدار با بیان اینکه استان قزوین در حوزه آب در کشور مظلوم واقع شده گفت: بر 
پروژه انجام شده که در  1۶1استان واقع در حوزه آبی سفید رود  4ر اساس مستندات وزارت نیرو د

 .این بین قزوین سهمی نداشته است

روزبه بیان کرد: مهمترین اولویت سد طالقان که در مجاورت استانهای تهران و البرز قرار دارد تامین 
تان قزوین بر آب شرب این دو استان بوده و در طول چند سال گذشته نیز چون تخصیص حقآبه اس

اساس نیاز نبوده همیشه در حالت اضطراب برای تامین آب شرب و کشاورزی قرار داشته ایم و 
 .نتوانسته ایم حق خود را بگیریم

وی تصریح کرد: از وزارت نیرو انتظار داریم بر اساس واقعیت های موجود و مطالعات جدید در خصوص 
 .اتخاذ کند تا مردم متضرر نشوند مسائل مربوط به آب استان قزوین تصمیم جدیدی

کیلومتر شبکه خط انتقال آب از سد طالقان گفت: با گذشت  1۴11استاندار با اشاره به ساخت 
چندین سال از ساخت این خط برای نگهداری شبکه با مشکل مواجهیم که باید با تعیین ردیف 

 .کنیم اعتباری خاص نیاز آیندگان را تامین کرده و از این مجموعه صیانت

روزبه تجدید نظر در مطالعه برخی از پروژه ها را ضروری دانست و گفت: متاسفانه گاهی ساخت 
سدهایی را آغاز کرده ایم که در شزایط کنونی امکان آبگیری ندارند و در کنار آن در برخی مناطق 

ن می دهد ظرفیت الزم برای ساخت سد وجود دارد اما این کار انجام نشده که این نقاط ضعف نشا
 .باید در این بخش تجدید نظر کنیم

وی افزود: از آنجا که موضوع آی ملی است هرگز نخواسته ایم با نگاه متعصبانه به فکر منایع 
استانی باشیم اما به نظر می رسد در سهم استان کوتاهی شده که وزارت نیرو باید آن را جبران 

 .کند

و سفر به استان قزوین اهمیت دشت قزوین و  ۸2سال استاندار تصریح کرد: مقام معظم رهبری در 
سال تاکنون اتفاقی نیفتاده که از مسئوالن درخواست  11تامین آب را یادآوری کردند اما باگذشت 

 .نی کنیم برای جبران عقب ماندگیهای این بخش تدبیر کنتد

مربوط به آب در  روزبه در خصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بانک ها در تکمیل پروژه های
چندین بانک در استان ما هم آمادگی داریم در پروژ های مهم   استان هم گفت: با اعالم آمادگی

 .استان از ظرفیت بخش خصوصی و بانکها استفاده کنیم

وی تاکید کرد: موضوع آب در طول چهار دهه گذشته همواره در استان مطرح بوده اما اقدام عملی و 
صورت نگرفته لذا تکمیل پروژه های مهم سد نهب و باالخانلو و تامین آب  اساسی در این زمینه

شرب از سد طالقان و همچنین ارتفاعات دو هزار و سه هزار و سرشاخه های الموت رود از اولویت 
 .های جدی استان است که امسال آن را با جدیت دنبال می کنیم

دار، ابوالفضل یاری سرپرست سازمان در این مراسم که منوچهر حبیبی معاون عمرانی استان
مدیریت و برنامه ریزی، حمید قزوینی مدیرعامل آب منطقه ای استان و رجاء پیمانکار پروژه سد نهب 

هم حضور داشتند در خصوص نحوه تامین منابع مالی پروژه های آبی استان از جمله سد نهب 
 .بحث و تبادل نظر شد

======= 

 :ميامی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

 رشته قنات در شهرستان ميامی پایان یافت ۵کار مرمت و الیروبی 

http://www.mehrnews.com/news/2856723 
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مدیر جهاد  آمده است : 49تیر  21ارش خبرگزاری دولتی مهر/ میامی تاریخ یکشنبه به گز
رشته قنات در بخش های  4کشاورزی شهرستان میامی از اتمام عملیات مرمت و الیروبی 

 .تحت پوشش شهرستان خبر داد
، عباسعلی کردی صبح یکشنبه در نشستی با حضور بهره برداران بخش خبرنگار مهر به گزارش

کشاورزی شهرستان میامی در محل اداره جهاد کشاورزی این شهرستان گفت: از محل منابع 
رشته  12میلیون ریال اعتبار بالعوض برای مرمت و بازسازی  ۴۵1مبلغ دو میلیارد و  4۳دولتی سال 

 رشته پایان یافت. 4در ماه گذشته عملیات مرمت   قنات اختصاص یافته بود که

درصدی در حال اجرا  ۸1وی افزود: کار مرمت، الیروبی و پاالنه ریزی سه رشته دیگر نیز با پیشرفت 
 است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی گفت: خوشبختانه به واسطه تعامل بسیار مطلوب بین 
اری، اجرایی، خدماتی و مخصوصا مردم میامی، مشکل کم آبی در این منطقه دستگاه های اد

کمتر احساس می شود که پدیده نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های برقی و استقبال کم 
 نظیر مردم میامی نمونه بارز آن است.

رقی موجود در حلقه چاه ب 1۶1کردی در خاتمه، درباره روند نصب این کنتورها، گفت: هم اکنون از 
میامی تعداد بسیار محدودی در انتظار نصب کنتور هوشمند هستند و مابقی این عملیات را انجام 

 داده اند که توجه ویژه مردم شرقی ترین شهرستان استان، به این مقوله قابل تحسین است.

======== 

 :مدیر عامل آبفار خرم آباد مطرح کرد

 ين آب روستاهای خرم آباد شده استخشکسالی موجب ایجاد مشکل برای تام

 
مدیر عامل  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ خرم اباد تاریخ یکشنبه 
های این شهرستان در زمینه تامین آب شرکت آبفار خرم آباد از ایجاد مشکل برای برخی روستا

 .بر اثر خشکسالی خبر داد
اره به ، علی دالوند ظهر یکشنبه در جلسه شورای بهداشت خرم آباد با اشخبرنگار مهر به گزارش

دلیل وقوع پدیده خشکسالی تامین آب شرب در روستاهای خرم آباد با مشکل مواجه است اظهار 
داشت: در حال حاضر وضعیت تامین آب در برخی روستاها به دلیل خشکسالی رضایت بخش 

 نیست.

وی همچنین عدم مدیریت صحیح در مصرف آب، انشعابهای غیر مجاز، فرسودگی شبکه های آب و 
 از دیگر دالیل ایجاد مشکل برای تامین آب روستاهای خرم آباد عنوان کرد. ... را

مدیر عامل شرکت آبفار خرم آباد با بیان اینکه طی امسال رفع مشکل تامین آب شش روستای 
بخش مرکزی خرم آباد در دستور کار قرار گرفته شده است ادامه داد: در این راستا تامین آب شرب 

ل مرکز استان طی امسال با وجود کمبود اعتبارات در دستور کار قرار گرفته روستاهای دارای مشک
 شده است.

دالوند با اشاره به شش روستای بخش مرکزی خرم آباد که طی امسال رفع مشکل تامین آب می 
با تجهیز چاه و همچنین اجرای هزار متر خط انتقال مشکل « پاپی خالدار»شوند گفت: روستای 

 را برطرف کرده ایم. افت فشار آب آن

متر خط انتقال و تجهیز  411با اجرای « سهیل بیگی»وی همچنین از رفع افت فشار آب روستای 
چاه آب آنها خبر داد و گفت: همچنین بحران آب روستای بهرامی نیز با حفر یک حلقه چاه آب نیز 

 مرتفع شده است.

تاسیسات جدید برای روستای دارایی  مدیرعامل شرکت آبفار خرم آباد همچنین از اجرای شبکه و
میلیون تومان خبر داد و گفت: همچنین خط انتقال جدید، مخزن و شبکه آب روستای رباط  ۸11

 نمکی نز امسال اجرایی می شود.
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طی امسال خبر « چنگایی»و « بابا عباس»دالوند همچنین از رفع مشکالت تامین آب دو روستای 
 داد.

========= 

 سمنان/ .۱ -آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم

 خسارت ناشی از خشکسالی در استان سمنان/تشنگی بر لبان ترکيده اراضی

 اعظم ساالر

خشكسالی  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ سمنان  تاریخ یکشنبه 
تواند معلول يك دوره شرايط خشك غیرعادی اقلیمی و با دوام باشد  را در استان سمنان، می

 .که باعث عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژی ناحیه ايجاد شده است
پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای

مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « کشور آب در استانهای
، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر توليدی دفاتر سرپرستی استانهای

پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »با عنوان  ن هانخستين پرونده ویژه استا
 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور

http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A
-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-F%D9%87

4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%B 

، در دهه های اخیر و در بین حوادث طبیعی كه جمعیت های انسانی را خبرنگار مهر به گزارش
انی پدیده خشكسالی از نظر درجه شدت، طول مدت، مجموع تحت تأثیر قرار داده اند تعداد فراو

فضای تحت پوشش، تلفات جانی، خسارات اقتصادی واثرات اجتماعی دراز مدت در جامعه، بیشتر 
 .از سایر بالیای طبیعی بوده است

همچنین تمایز این پدیده با سایر بالیای طبیعی در این است كه خشکسالی به تدریج و در یك دوره 
نسبتاً طوالنی عمل كرده و اثرات آن ممكن است پس از چند سال و با تأخیر بیشتری  زمانی

نسبت به سایر حوادث طبیعی ظاهر شود بنابر این چون تعیین دقیق زمان شروع آن كار مشكلی 
 است می توان خشکسالی را یك پدیده و بلیه خزنده دانست

سارات ساختاری می شود، كمك خشكسالی برخالف سایر بالیای طبیعی كمتر منجر به خ
رسانی در هنگام وقوع این پدیده در مقایسه با سایر پدیده ها مثل سیل پیچیده تر و مشكل تر 

 .است لذا در یک سال معین، پوشش گیاهی مرتع یا در فاز ترمیم یا تحت تاثیر خشکسالی است

میم و بهبودی یک از سوی دیگر خشکسالی باعث تاثیرات بلند مدت می شود در حالی که تر 
پروسه طوالنی است و راهبردهای مدیریت باید با فرصت هایی توان و انرژی گیاهان را برقرار یا 

 .بهبود ببخشد

 ميليارد ریالی خشکسالی به مراتع استان سمنان ۳۱خسارت 

، با تاکید براینکه برآورد می خبرنگار مهر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در گفتگو با
میلیارد  2۴شود خسارت ناشی از خشکسالی به زیستگاه های حیات وحش در این استان بالغ بر 

مربوط به کاهش میزان علوفه  ریال باشد عنوان کرد: این میزان خسارت ناشی از خشکسالی فقط
 در زیستگاه های حیات وحش استان سمنان است.

دامنگیر با بیان اینکه متاسفانه نابودی علوفه طبیعی زیستگاه ها، کاهش میزان زاد و  عباسعلی
ولد گونه های جانوری، کاهش تعداد یا مهاجرت حیات وحش از زیستگاه، تخریب زیستگاه از جمله 

شکسالی است بیان داشت: تهیه و توزیع دستی علوفه در زیستگاه ها برای خسارات ناشی از خ
گونه های حیات وحش و تامین منابع آبی از طریق حفر چاه و نصب تلمبه در آبشخورها اقدامات 

 حفاظت محیط زیست استان سمنان برای پایداری حیات وحش در زیستگاه ها بوده است.
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کانون  21استان سمنان، اشاره کرد و اظهار داشت: بیشتر از وی به مشاهده پدیده گرد و غبار در 
بحرانی منشأ اصلی ریزگردهای موجود در این استان و تولید گرد و غبار بوده و کمتر از نوع 

 ریزگردهای برخاسته از کشورهای عربی همسایه است.

زیست استان  دامنگیر با اذعان به اینکه خشکسالی ها در یک دهه گذشته تاثیر سویی بر محیط
سمنان گذاشته است، تصریح کرد: تخریب زیستگاه ها و خشکسالی ها باعث شده که آمار 

جمعیتی حیات وحش در کشور و از جمله در استان، رشد طبیعی خود را نداشته باشد به طوری 
 که این روند در برخی مناطق منجر به افزایش مهاجرت و کاهش زادآوری حیات وحش شده است.

ام مسئول، با اشاره به اقدامات انجام شده توسط دولت در راستای حفظ زیستگاه های این مق
طبیعی استان، بیان داشت: البته اقدامات خوبی در این راستا در زیستگاههای مختلف استان 

انجام شده و کوشیده ایم با تعلیف دستی، ایجاد آبشخور و آب انبار در زیستگاه ها و اقداماتی از 
 تا حد ممکن از آسیب به حیات وحش منطقه جلوگیری کنیم.این دست 

تا یکصد هزار لیتر در زیستگاه های مهمی نظیر پارک  ۸1دامنگیر، به ایجاد آب انبارهایی با مخزن 
ملی و توران اشاره کرد وی ادامه داد: ساخت آب انبارهایی با این حجم در هیچ جای کشور سابقه 

زیع علوفه در زیستگاه حیات وحش علف خوار، در مناطقی که بستر ندارد. ضمن اینکه عالوه بر تو
آن فراهم بوده با حفر چاه و ایجاد تلمبه بادی زمینه زیست حیات وحش در زیستگاه را بیش از پیش 

 فراهم کردیم.

 افزایش دما منجر به افزایش تبخير می شود

نکه بارندگی در استان، در ضمن بیان ای نیز در این گفتگو مدیر کل هواشناسی استان سمنان
سالهای اخیر روند کاهشی داشته است اظهار داشت: در حال حاضر در سال زراعی تقریبا 

 میلیمتر بارش دریافت کردیم.114متوسط 

غالمرضا حسنی غربا با تاکید براینکه از لحاظ بارش دریافتی جز شش استان آخر کشور هستیم 
 لند مدت کاهش بارش را نشان می دهد.عنوان کرد: این آمار نسبت به شرایط ب

در سالهای اخیر  وی با اشاره به این مطلب که دما تاثیر مستقیمی روی خشکسالی دارد افزود: 
شاهد افزایش دما بودیم که این افزایش دما منجر به افزایش تبخیر می شود و افزایش تبخیر هم 

بخیر می آید بخش عمده آن از بین می بیالن آب را کاهش می دهد و بارشی که معموال به خاطر ت
 رود.

استان در سالهای اخیر در وضعیت  این ضمن بیان اینکه مدیر کل هواشناسی استان سمنان
 خشکسالی قرار گرفته است، بیان داشت: این وضعیت کماکان ادامه دارد.

 مشارکت همه در کاهش خشکسالی ضروری است

مه به ویژه مردم برای کاهش خشکسالی کمک کنند افزود: این مقام مسئول با تاکید براینکه باید ه
 محقق نمی شود.  این موضوع با فعالیت یک دستگاه خاص یا سیستم د ولتی

غربا بحث اصالح مصرف را از مهمترین راه مقابله با خشکسالی دانست و گفت: با توجه به اینکه در 
 فاصله داریم.  رف از شرایط مطلوبشاخص هتای مص  اما از لحاظ  کشور ما خشکسالی وجود دارد

در زندگی برای مصرف با شرایط مطلوب را نزدیک کنیم در   روش های معمول  وی تصریح کرد: باید
 آمادگی الزم برای مقابله با خشکسالی را پیدا نخواهیم کرد.  غیر اینصورت

ی اجرایی در حوزه های مختلف دستگاهها با بیان اینکه مدیر کل هواشناسی استان سمنان
و  بسیار مهم است اقداماتی را از سال گذشته آغاز کردند، ابراز داشت: در حوزه کشاورزی که

های نوین آبیاری مانند آبیاری تحت فشار،  استفاده از روش درصد است ۸1میزان مصرف آب حدود 
 و زیر سطحی بسیار مهم است. قطره ای



سنتی مانند قرغابی کردن که بخش عمده آب هدر  غربا با تاکید براینکه باید از روش های آبیاری
گونه های مناسب و مقاوم با خشکی در   می رود پرهیز شود اذعان داشت:البته استفاده از

 محصوالت زراعی و باغی مهم است.

باید از محصوالتی استفاده شود که این محصوالت با کمترین آب باال  وی با اشاره به این مطلب که
صادی را مانند زرشک، زیره، زعفران دارن اذعان داشت: ترین بازده اقت

هستندکه به آب بسیار کمی نیاز دارند، مختص مناطق کویری هستند و  محصوالتی سه این
 بازدهی اقتصادی باالیی هم دارند.

کنترل و جلوگیری از چاه های غیر مجاز در کشور افزود: متاسفانه از  این مقام مسئول با اشاره به
سطح   باعث می شوند  خیلی آسیب دیدیم، چاه های غیر مجاز بدون کسب مجوز  وعاین موض

 آبهای زیر زمینی افت کند و به عبارتی تعادل بخشی، در بخش آب کاهش پیدا کند.

قابل مالحظه ای نخواهیم داشت اظهار داشت:  با بیان اینکه در فصل تابستان شرایط بارش غربا
دارد و امسال از لحاظ دمایی تابستان گرمتری را نسبت به  وضعیت خشکسالی کما کان ادامه

 قبل خواهیم داشت البته فصل بهار امسال هم گرم بود. سال های

زمستان سال گذشته پیش  وضعیت آب و هوایی مدیر کل هواشناسی استان سمنان گفت:
 شده و اطالع رسانی هم صورت گرفته بود. بینی

 اندرصدی بارش در استان سمن .۳کاهش 

دما نسبت به مدت مشابه سال  مدیرکل هواشناسی استان سمنان، از افزایش شش درصدی
خردادماه امسال خبر داد و گفت: این آمار نسبت به بلند مدت هفت 12فصل بهار تا  از اول گذشته

 درصد افزایش دارد.

پنج درصد نسبت به  خردادماه در زمینه تبخیر12غربا در ادامه اضافه کرد: از ابتدای بهار امسال تا 
 درصد نسبت به آمار بلند مدت افزایش داشتیم.1۳مدت مشابه سال گذشته و 

درصد کاهش نسبت به بلند مدت داریم خاطر نشان 21ضمن بیان اینکه از نظر بارش تا کنون  وی
 متاسفانه امسال تابستان گرم، بی آب و بی بارشی خواهیم داشت. کرد:

 تغييرات می کند  مراتع ما را دچار  اثرات خشکسالی در کوتاه مدت

استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن اشاره  معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
تغییرات می کند، گفت: با ضعیف  مراتع ما را دچار اثرات خشکسالی در کوتاه مدت به این مطلب که

در تولید علوفه، اقتصاد و دامداری  یر مستقیمیتاث شدن مراتع بهره وری کم می شود و این موضوع
 استان دارد.

محمد هادی نوچه با بیان اینکه در شرایط اقلیمی خشک، دامداران وابسته به مراتع هم زیان می 
 بینند، بیان داشت: خشکسالی، رگبار و سیل از دیگر اثرات ضعیف شدن مراتع است.

میزان بارندگی از حالت عادی خارج و یا با  فتد کهوی افزود: معموال خشکسالی زمانی اتفاق می ا
 مواجه می شود که متاسفانه این پدیده درباره استان سمنان صدق می کند. پراکنش نامناسب

مراتع  اداره کل منابع طبیعی استان سمنان، با بیان اینکه طرح مدیریت آب و خاک مدیر اجرایی
این مهم موجب از بین رفتن خاک می  داشت:  ضعیف نمی توانند بارندگی را تحمل کنند، بیان

 شود که خود، جاری شدن سیل را به همراه دارد.

نوچه آب و خاک و هوا را سه عنصر اصلی زندگی دانست و توضیح داد: با ضعیف شدن مراتع با 
 خاک را از دست خواهیم داد و با ازدست دادن خاک همه مراتع ما نابود می شوند.

به زمین را  موجب می شود که روان آبها فرصت نفوذ که ضعیف شدن مراتعوی با تاکید براین 
تغذیه نشود و طبیعتا در  نداشته باشند، افزود: این مهم موجب می شود سفره های آب زیر زمینی

 طوالنی مدت دچار افت سفره های زیر زمینی می شویم.



با چالش و بحران آب   ب مواجه شوداین مسئول با بیان اینکه اگر سفره های زیر زمینی با کمبود آ 
مواجه می شویم عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر در استان سمنان با چالش آب مواجه 

و فرونشست  اگر سفرهای زیر زمینی خالی شوند کیفیت آب از بین می رود هستیم همچنین
 ت.این موضوع تبعات سنگینی را به دنبال خواهد داش به وجود می آید گفت: زمین

سفره ها دیگر احیاء نمی شود و مخزنی که قرار  نوچه خاطرنشان کرد: این مهم موجب می شود
 بود آب را در خود نگه دارد از بین رفته است.

این  در این طرح به دنبال وی همچنین از اجرا شدن طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز خبر داد و افزود:
اثرات  دست اندرکاران و ذی نفعان یت کنیم که تماممدیر هستیم که یک حوزه آبخیز را به شکلی

 آن را ببینند.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، در توضیح بیشتر درباره این 
که عملیات آبخیزداری و  یا محل تولید آب از هر شاخه یا سطوح آبگیر طرح، ابراز داشت: در این طرح

در آبخوان ها، سفره های زیر زمینی، دشت  شش گیاهی در آن انجام می شودآبخوان داری و پو
 مدیریت مصرف به کار گرفته می شود. ها و خروجی ها

آب، آبهای غیر متعارف در واقع آب  باید برای استحصال نوچه با اشاره به این مطلب که مسئوالن
در دوقسمت مصرف و مدیریت  مصرفکنند، ادامه داد: باید در مدیریت  جدید یک برنامه ریزی جدی

پسماندها برنامه ریزی شود اما باید اذعان داشت که در مقابله با پدیده خشکسالی هیچ ارگانی 
 به تنهایی موفق نمی شود.

وی افزود: برای مثال می توان از آب پسماند و فاضالب ها و آبهای زیر سطحی که وارد کویر می 
ید آب جدید کشاورزی، استفاده کرد لذا در باال دست ها نیز می به عنوان منابع آب و تول شوند را

 تغذیه کرد. توان با اجرای آبخیزداری و طرح های منابع طبیعی سفره های زیر زمینی را

این مقام مسئول در حوزه منابع آبی استان سمنان، با اشاره به تغذیه مصنوعی منابع آبی استان، 
از پروژه های تغذیه مصنوعی برای تغذیه سفره های زیر  وانگفت: در حوزه های میانی نیز می ت

لیکن با اجرای این عملیات برخی از آب های سفره های زیر زمینی را می توان  زمینی استفاده کرد
 تغذیه کرد چراکه ما معتقدیم این مهم، شدنی است.

هیه الگوی نوچه خاطرنشان کرد: در دشتها نیز باید گفت، می توان با مدیریت مصرف و ت
 بردن راندمان آب مورد نیاز خود، مطمئن باشیم. مناسب از افزایش کشت

 درصد است ۱سهم آب بخش صنعتی از کل آب استان 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان، درباره خشکسالی و برنامه های این 
که دچار کمبود آب هستیم شرکت در مقابله با آن نیز به مهر، گفت: در وهله نخست باید بپذیریم 

آب  به طوری که سهم آب بخش صنعتی از کل آب استان حدود چهار درصد است و به ازای هرلیتر
 نفر فراهم شده است.۷1تخصیصی به صنعت، زمینه اشتغال قریب به 

محمد رضا صادقی ادامه داد: از سوی دیگر نیز در صورت تامین آب برای بخش صنعت حداقل به 
 دو درصد، قطعا ایجاد اشتغال بسیار باالیی را شاهد خواهیم بود. میزان یک تا

لیتر آب نسبت به آب  ۳۴1حلقه چاه با دبی حدود 1۸وی افزود: در حال حاضر برای حفر حدود  
واحدهای صنعتی اقدام شده است که برای واحدهای بزرگ صنعتی استان سمنان مانند شرکت 

 لیتر آب در ثانیه داریم. ۶1نیاز به تامین چوب تراش نقطه و اتومبیل سازی فردا 

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان، درباره دغدغه های آبی سرمایه 
گذاران، بیان داشت: واحدهای صنعتی که در انتظار سرمایه گذاری مخصوصا از خارج استان 

ا جا دارد تا از همین مکان از باید بدون دغدغه نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند ام هستند، 
استاندار و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در راستای تامین آب   مسئوالن استانی به ویژه

 بخش صنعت استمداد بخواهیم.



صادقی، با اشاره به احداث پنج تصفیه خانه آب در شهرهای بزرگ استان سمنان، ابراز داشت:  
سمنان برای استفاده بهینه منابع آبی موجود برای شهرک اداره کل شهرک های صنعتی استان 

های صنعتی شاهرود، دامغان، سمنان، گرمسار و ایوانکی پنج تصفیه خانه را با ظرفیت چهار هزار 
 مترمعکب در شبانه روز احداث کرده است. ۶۶1و 

ی برون رفت از وی ادامه داد: استفاده از پساب صنعتی در استان نیز می تواند یکی از راه حل ها 
لیتر در ثانیه است و  21مشکل کمبود آب به حساب آید چرا که امروز میزان دریافتی پساب حدود 

 این میزان پس از تصفیه، مستقیما در آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

این مقام مسئول همچنین در خاتمه گفت: در شهرک صنعتی سمنان که به عنوان بزرگترین 
رک صنعتی استان و یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی در منطقه تلقی می شود، دو شه

هکتار فضای  ۵21تصفیه خانه وجود دارد همچنین هم اکنون در شهرکهای صنعتی استان حدود 
 کیلومتر شبکه آبیاری قطره ای مشروب می شود. ۳21سبز ایجاد شده که این میزان به وسیله 

استان سمنان با مناطق حاشیه کویر مرکزی، سمنان را در زمره همجواری بخش وسیعی از 
مناطق دارای اقلیم خشک دائمی قرار داده است لذا می توان گفت این منطقه در تقابل با پدیده 

های اخیر، قرار داشته است که قطعا نیازمند  هایی چون افزایش دما و کاهش بارش ها در سال
 مهم است.توجه ویژه مسئوالن کشوری به این 
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 :محيط طبيعی استان همدانمديركل اداره 

 تاالب های طبيعی استان همدان وضع مطلوبی ندارند
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رئیس اداره  آمده است : 49تیر  21ه گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ همدان تاریخ یکشنبه ب

محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: تاالب های طبیعی استان 
 .همدان وضع مطلوبی ندارند و خشک شده اند

هار داشت: عوامل مختلفی ازجمله برداشت بی رویه از اظ در گفتگو با مهر مهدی صفی خانی
منابع آب های زیر زمینی و عدم مدیریت صحیح حق آبه تاالب ها از سوی مردم باعث خشك شدن 

 .تاالب های طبیعی استان همدان شده است

وی بیان كرد: مهم ترین عامل در خشک شدن تاالب های طبیعی استان همدان خشکسالی چند 
 ده است.سال اخیر بو

رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان تاکید کرد: از مجموع تاالب 
های مصنوعی استان همدان تنها تاالبی كه به صورت فصلی تاكنون خشك نشده تاالب پیر 

 سلمان اسدآباد است.
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ت انسانی مشكلی صفی خانی عنوان كرد: سایر تاالب های مصنوعی مانند سدها، به دلیل مدیری
ندارند ولی به دالیل مختلف گونه هایی از جانوران كه در آنجا زندگی می كنند در خطر هستند چرا 

 كه زیستگاه آنها در خطر است.

وی بیان كرد: برداشت بی رویه آب برای مصارف مختلف از جمله شرب سبب شده در فصل گرما 
 در پی داشته باشد.سطح آب سد ها پایین باشد و این اثرات منفی را 

وی ادامه داد: بارشهایی که در آغاز فصل بهار امسال داشتیم هیچ تاثیری بر احیاء تاالبها نداشته 
چرا که علت خشکی تاالبها تنها به نزوالت جوی مربوط نیست و این بارشها حتی مسکنی موقت 

 برای تاالبها نشد.

برای رفع خشکی تاالبها و قدم اول در رفع  صفی خانی با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای مهم
مشکل آنها مسدود کردن حفر چاه های غیرمجاز در اطراف تاالبهاست، یادآور شد: در صورتیکه 

تمامی مجموعه ها با یکدیگر همکاری داشته باشند و تمامی عوامل دست به دست یکدیگر دهند 
 .تاالبها احیا می شود

============== 

 :اعالم شد در گفتگو با مهر

 تهيه مالچ و بذرهای ویژه کاهش خشکسالی با همکاری دانشگاهها

http://www.mehrnews.com/news/2855331 
 

عضو ستادتوسعه  آمده است : 49تیر  21گزارش خبرگزاری دولتی مهر تاریخ یکشنبه به 
فناوری آب، خشکسالی و فرسایش محیط زیست گفت: این ستاد در حد ظرفیتهای موجود با 
همکاری دانشگاه ها مبادرت به تهیه و معرفی مالچ، بذر و نهال مناسب، ماسک و فیلترهای 

 .برای کاهش خشکسالی کرده است
نظمی رژیم بارندگی  گفت: بی خبرنگار مهر فرود شریفی در خصوص وضعیت خشکسالی کشور به

به همین   یران شدهبه همراه خشکی ذاتی اقلیم در کشور، باعث افزایش ریسک خشکسالی در ا
های اقتصادی  سبب هر ساله بخشهایی از این کشور پهناور، درگیر خشکسالی شده و آسیب

 شود.  به کشور وارد می زیادی از این پدیده،

 -وی با بیان اینکه خشکسالی به چهار دسته هواشناسی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و اقتصادی
ها  دهد كه در اغلب سال عات موجود نشان می اجتماعی تقسیم می شود، افزود: سابقه مطال

 پدیده خشكسالی برخی نقاط و یا حتی كل كشور را در بر گیرد.

شریفی اظهار داشت: تشخیص زمان آغاز و خاتمه خشکسالی در هر یک از چهار دسته فوق 
مساله بسیار مشكلی است اما اصوال زمان آغاز خشکسالی به تعریف مورد استفاده در هر دسته 

 وابسته است.

وی ادامه داد: بدیهی است كه زمان شروع خشكسالی ها با توقف آخرین بارش مفید آغاز 
ولی در کل، زمان  شود، بلكه ممكن است تا زمان اتمام ذخیره رطوبت خاک به طول انجامد، نمی

آغاز خشکسالی زمانی است كه ذخیره رطوبتی چه در محیط خاک )خشکسالی كشاورزی( و چه 
 زن آبی )خشکسالی هیدرولوژیک( خاتمه یافته باشد.در مخا

انتهای  عضو ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش محیط زیست با بیان اینکه
شود، گفت: گرچه پیش بینی ها در سال  خشکسالی نیز مساله قابل توجهی محسوب می

برخی مناطق کشور بهبود روند خشکسالی را نشان می دهند، اما این مشکل کماکان بر  جاری،
 مستولی است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتیكه كمبود و يا نبود بارندگی ادامه پیدا كند و خشكسالی هواشناسی 
شویم كه در آن حجم آبهای   تداوم يابد، موجب بروز خشكسالی هیدرولوژيكی در کشور می

نی را نیز با محدوديت يابد، به طوریكه تغذيه آبهای زيرزمی سطحی به حد قابل توجهی كاهش می
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کنند. در نهایت می توان گفت از   روبه رو کرده و سطح آبهای زير زمینی نیز افت پیدا می
 خشکسالی آبهای زیرسطحی به خشکسالی آبهای زیرزمینی رسیده ایم.

وی گفت: كاهش سطح آبهای زير زمینی از آخرين اثرات زنجیره يک خشكسالی هواشناسی 
تری نیاز دارد كه تنها در  ان كمبود حجم آبهای زير زمینی نیز به زمان طوالنیاست. تجديد و يا جبر

 دهد. سالی های بلند مدت رخ می تر

کاهش دهنده  وی افزود: آبخیزداری، آبخوانداری و سدهای زیرزمینی، استفاده از محلول های
ورت شورورزی یا مصرف آب، استفاده از بذر مقاوم و متحمل به خشکی، استفاده از آب شور به ص

نمک زدایی و استفاده از پساب تصفیه شده، تنظیم تاریخ کاشت و برداشت و کوتاه کردن دوره 
برداشت، مديريت آب در مزرعه از بهترين و اقتصادی ترين روشها برای جلوگیری از خشکسالی 

 هستند.

ات آب با به گفته شریفی صرفه جویی در مصرف آب، افزايش راندمان آب مصرفی، كاهش تلف
كاهش ضايعات محصوالت، اصالح الگوی بهره برداری و معرفی بهره برداری بهینه از آب و زمین به 

جلوگیری از خشکسالی در کشور مناسب  نحوی که بازده اقتصادی باالتری حاصل شود، برای
 هستند.وی افزود: همچنین کاهش تبخیر از سطح اراضی و مزارع، استفاده از مالچ های زیستی،

به رفع خشکسالی کمک  هرس و استفاده از ابرجاذب ها و ده ها روش دیگر آزمون شده می توانند
 .کند

شریفی اظهار داشت: ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری در حد ظرفیتهای موجود با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی و 

ه تهیه و معرفی مالچ های مختلف، بذر و نهال مناسب، ماسک و فیلتر های خارجی مبادرت ب
انفرادی و اجتماعی و آزمایش کارایی آنها کرده و نتایج آن را در اختیار مسئوالن مربوطه قرار داده 

 است.

به گفته وی، در اقدامات آتی نیز بی تردید ستاد در کنار مجریان امر خواهد بود و متناسب با 
 .ت، پشتیببانی الزم را بعمل می آورداقداما

=========== 

 دهد؛ مهر گزارش می

خانه فاضالب  وضعيت بحرانی تصيفه
 گناوه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
فاضالب شهری  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ گناوه تاریخ یکشنبه 

محیطی در این شهرستان محسوب  های زیست گناوه به عنوان یکی از مهمترین چالش
 .اکنون در وضعیت نامناسبی قرار دارد شود و هم می

های اساسی در شهرهای استان  ها: فاضالب به عنوان یکی از چالش گروه استان - خبرگزاری مهر
 .شود بوشهر و به ویژه شهرهای ساحلی استان محسوب می

های متمادی از  شهر گناوه یکی از شهرهای ساحلی در شمال استان بوشهر است که سال
 .رد و این مشکالت همچنان باقی استب نداشتن شبکه فاضالب مناسب رنج می

محیطی شده  خانه فاضالب گناوه نیز مشکالت فراوانی دارد که باعث ایجاد مخاطرات زیست تصفیه
 .محیطی و مردم این شهرستان را نگران کرده است و بسیاری از فعالیت زیست

خانه در وضعیت  های صورت گرفته از تصیفه خانه فاضالب شهر گناوه، این تصفیه بر اساس پایش
ربط اقدامات اساسی برای رفع این مخاطرات صورت  بحرانی قرار دارد و الزم است که مسئوالن ذی

 .دهند

رویه  توان به غیربهداشتی بودن، رشد بی از مهمترین مشکالت تصیفه خانه فاضالب شهر گناوه می
ن خروجی ناسالم آن به شد خانه و منتهی نیزارها، حضور انبوه حشرات و خزندگان در محل تصفیه

 .دریا اشاره کرد

 خانه گناوه عملكرد ناكارآمد تصفيه

اظهار  خبرنگار مهر هوازی و بیوراكتور در گفتگو با های بی كارشناس حوزه محیط زيست، سامانه
های ذيربط، به دلیل  های بسیار زياد مسئوالن حوزه آب و فاضالب و ديگر ارگان داشت: با وجود تالش

های راهبری و پايش مكانیزه  خانه به سیستم شرايط ويژه جوی، محیطی و نیز عدم تجهیز تصفیه
 .شود مراحل تصفیه، صحیح انجام نمی

ت: همین مهم موجب عملكرد ناكارآمد اين تصفیه خانه شده است كه اين علیرضا عیسی پور گف
مسئله پیامدهايی از جمله افزايش نیترات و ديگر آالينده های خطرناک زيست محیطی و نیز 

 .افزايش رشد نیزارهای فراوان در منطقه را به همراه داشته و دارد

 

 شود میرويه نيزارها/ فاضالب خروجی به دريا منتهی  رشد بی

دهد،  رويه نیزارها آلودگی را در منطقه انتشار می عیسی پور بیان کرد: عالوه بر اينكه رشد بی
شود نیز به دلیل عدم مطابقت با استانداردهای زيست  فاضالب خروجی كه به دريا منتهی می

 .محیطی موجب به خطر افتادن حیات آبزيان و نیز مردم منطقه می شود
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شود كه با همكاری دلسوزانه و همه جانبه  ها پیشنهاد می تمام اين چالش وی گفت: با توجه به
خانه شهر گناوه ارتقا داده شود تا از انتشار آلودگی در محیط  مسئوالن ذيربط، ساختار تصفیه

 .جلوگیری به عمل آيد

 ها نقصان فرآیند تصفيه و افزایش ميزان آالیندگی

های فعال در عرصه محیط زیست است که  از انجمن انجمن یاوران طبیعیت شهرستان گناوه یکی
در راستای شناسایی مشکالت، پایش مناطق مختلف از نظر زیست محیطی، ارائه پیشنهادات و 

 .... اقدامات بسیار خوبی را داشته است

با اشاره به مشکالت  خبرنگار مهر دبیر انجمن یاوران طبیعت شهرستان گناوه در گفتگو با
کیلوولت طرح فاضالب تا  21خانه فاضالب گناوه اظهار داشت: در وهله اول خط برق  تصفیه

رها شده است؛ این طرح فاقد متری آن انتقال یافته اما بدون ایجاد ایستگاه مبدل و توزیع 111
 .های ارتقای تصفیه است شبکه روشنایی محوطه و سیستم

غالمرضا نعمتی بیان کرد: این امر موجبات نقصان فرآیند تصفیه و پیدایش عوامل تسریع در افزایش 
های بهداشتی  های سرویس کش ها از حد مجاز است و البته تخلیه غیرمجاز لجن میزان آالیندگی

 .ها به خصوص حوضچه نخست مزید بر این علت شده است در حوضچهسطح شهر 

 خانه نبود بازرس کنترل فرآیند و حراست در تصفيه

وی در ادامه بیان داشت: مجموعه فاقد بازرس کنترل فرآیند و حداقل حراست است و همچنین 
یمه منجالب های فعلی تا ن اجرای فاز دوم پروژه در راستای وضع موجود باعث شده حوضچه  عدم

 .نشین و زمینه رشد نیزارها و در فصول بارندگی سر ریز شدن آنها را در پی داشته باشد فشرده ته

ای را در بازبینی به منظور اصالح و ارتقای سیستم و  نعمتی تصریح کرد: مسئوالن امر اهتمام ویژه
ایش فزاینده آلودگی زیست همچنین ضمن تجدید نظر طرح اولیه در تکمیل پروژه اقدام کنند تا از افز

 .محیطی تصفیه خانه که حال خود مبدل به کانون بحران شده است، جلوگیری شود

 

 ها هستند نيزارهای فاضالب منشا بسياری از بيماری

اظهار  خبرنگار مهر های گناوه و دیلم در گفتگو با رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
ها و در امتداد خروجی به سمت دریا نیاز است  داشت: در خصوص وجود نیزارهای بیرون از حوضچه

 .وجود نیاید گذاری کند که حداقل در مسیر نیزار به تا آبفا شهری در آن مسیر تا دریا لوله
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ها و زیستگاه حیوانات موذی  تواند خود منشا بسیاری از بیماری محمد تولیده گفت: این نیزارها می
کند،  و خطرناک که امنیت و سالمتی ساکنان همجوار از جمله روستای گشویی را تهدید می

 .باشد

شود  خانه را می یهوی در خصوص پدیده نیزار و حذف آن، گفت: هم اکنون نیزارهای موجود در تصف
مهار کرد ولی اگر به حال خود رها شوند، بحرانی دیگر بر بحران های زیست محیطی اضافه خواهد 

 .شد

 سالمت مردم در اولویت باشد

هایی است که ارتباط مستقیمی با سالمت جامعه دارد و به همین دلیل  فاضالب یکی از بخش
باید به خوبی مورد توجه مسئوالن قرار های فاضالب  محیطی طرح مشکالت و معضالت زیست

 .بگیرد

خانه فاضالب گناوه دارای نواقص و مشکالت زیادی است که باید تالش شود تا در راستای  تصفیه
 .اصالح و توسعه فاضالب این شهر اقدامات اساسی صورت بگیرد

http://www.mehrnews.com/news/2856537/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8
-8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A-%AA
-%D8%AA%D8%B5%DB%8C%D9%81%D9%87
-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8

%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87 

============ 

 :نماینده لنجان در مجلس

 درصدی ۳۱آب آشاميدنی مناطقی از لنجان ناسالم است/نرخ بيکاری 

http://www.mehrnews.com/news/2856833 
 

نماینده لنجان  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ اصفهان تاریخ یکشنبه 
ورای اسالمی گفت: آب آشامیدنی شهرهای باغ بهادران و چرمهین که درست در مجلس ش

رود  در مجاورت تصفیه خانه قرار دارند ناسالم و فاضالب خانگی آنها نیز مستقیم وارد زاینده
 .شود می

ترین مشکالت حوزه انتخابی خود که در  ، در ارتباط با مهمخبرنگار مهر مجید منصوری در گفتگو با
طول سال های گذشته رفع نشده است، اظهار داشت: آب آشامیدنی شهرهایی همچون باغ 

بهادران و چرمهین در شهرستان لنجان ناسالم است و این در حالی است که این شهرها درست 
 .خانه هستند در مجاورت تصفیه

روستا در باالی سد چم آسمان به شکل مستقیم وارد  1۴وی افزود: از سوی دیگر فاضالب خانگی 
زاینده رود و سپس تصفیه خانه می شود که آالیندگی برای آب تمام شهر اصفهان را در پی دارد و 

 .ممکن است مردم را با خطر بیماری مواجه سازد

سالمی با بیان اینکه این موضوع بارها در جلسات مختلف با نماینده لنجان در مجلس شورای ا
مسئوالن استانی در میان گذاشته شده است اما نتیجه ای در بر نداشته است، تاکید کرد: تمام 

مسئوالن مرتبط با این امر مانند استانداری، علوم پزشکی، محیط زیست، آب منطقه ای از این امر 
تر بودجه الزم برای این رفع این مشکل مهم اختصاص  ریعمطلع هستند و الزم است هر چه س

 .دهند

مانند کارخانه کاغذ عروسک، کارخانه های شهرک صنعتی،  وی ادامه داد: آالیندگی صنایعی
کارخانه های سنگ در اطراف شهرستان و صنایع دفاع از مهم ترین مشکالت این منطقه است و با 

اند اما این اقدامات  آهن فعالیت هایی در این زمینه داشته وجود اینکه برخی از آنها از جمله ذوب
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بسیاری کند است و الزم است مسئوالن این کارخانه در زمینه نصب تجهیزات کاهش آالیندگی با 
 .سرعت بیشتری عمل کنند

منصوری از عدم نظارت محیط زیست بر آالیندگی صنایع دفاع در این منطقه انتقاد کرد و خواستار 
 .شتر مسئوالن به این موضوع شدتوجه بی

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در شهرستان لنجان در طول سال های اخیر به دلیل عدم توجه 
مسئوالن به جای کاهش رشد داشته است، بیان داشت: هم اکنون نرخ بیکاری لنجان دو برابر 

درصد  12خ بیکاری معادل درصد است و بر این اساس تا زمانی که نر 2۴میانگین اصفهان یعنی 
 .شود صنایع اطراف حق استخدام از خارج این شهرستان را ندارند

وی با بیان اینکه در طول سال های اخیر به دلیل خشکسالی، کشاورزی شهرستان با مشکالت 
مختلفی روبرو شده است، ابراز داشت: از کشاورزان خواسته شد که با توجه به شرایط 

داشته باشند اما نکته مهم این است که کشاورزان این منطقه خشکسالی کشت محصول ن
خسارت خشکسالی خود را نیز دریافت نکرده اند و الزم است دولت با مسئوالن استانی در این 

 .راستا همکاری کند تا این خسارت جبران شود

============ 

 سمنان/ ۱۹ -آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم

 ای از عوامل منفی در گرمسار و آرادان/ زمين تشنه است خشکسالی و شبکه

 
خشکسالی و  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/گرمسار تاریخ یکشنبه 

های گرمسار و آرادان و مناطق مجاور  نامطلوب در شهرستانای از عوامل منفی و اثرات  شبکه
باعث شده تا اراضی این خطه از استان سمنان همواره با لبانی تشنه، چشم به روزهای 

 .آینده بدوزند
پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای

مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»ومين منتشر شده است. د« آب در استانهای کشور
، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر توليدی دفاتر سرپرستی استانهای

یژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در پرونده و»با عنوان  نخستين پرونده ویژه استان ها
 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور

http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A
-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-F%D9%87

%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C 

، کاهش سطح زیر کشت و در پی آن کم شدن تولید محصوالت زراعی، خبرنگار مهر گزارش به
کاهش حاصلخیزی مزارع، کاهش سطح آب، افزایش مرگ و میر دام و طیور نمونه هایی از اثرات و 

 .خشکسالی در گرمسار هستند« مستقیم»عواقب 

خشکسالی هم کاهش تولید و سطح زیر کشت « غیر مستقیم»نمونه هایی از پیامدهای 
محصوالت زراعی و باغی می تواند منجر به کاهش درآمدهای کشاورزان، افزایش بهای تولیدات، 

 رشد بیکاری، تأخیر درباز پرداخت وام های بانکی و ... است.

ه اکنون نبودش بیشتر از بودنش احساس می شود مشکالتی در منطقه ایجاد کرده که نه آبی ک
تنها ضرورت برنامه ريزی توسعه روستايی را ايجاب مي كند، بلكه بايد در برنامه ريزی منطقه ای، 

 محلی و برنامه ريزی نا متمركز نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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 توجه دولت برای ساماندهی امور آب طرح ملی حبله رود اقدامی در خور

از سوی دیگر دولت برای رفع مشکالت آبی گرمسار اقدامات در خور توجهی را در دستور کار قرار 
داده است که نمونه بارز آن طرح ملی حبله رود است که از آن به عنوان طرحی برای فرار از 

 خشکسالی و عواقب آن یاد می شود

ما بین جمهوری اسالمی ایران و سازمان ملل متحد با بودجه ای  طرحی که به گفته مجری آن،
در حوزه حبله رود آغاز و پس از  ۷۸هزار دالر آغاز شده است و مرحله نخست آن از سال  ۷11برابر 

به  ۸2هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی منطقه، در نهایت تا سال  211در بر گرفتن یک میلیون و 
متاسفانه با برخی تعلل، عدم تخصیص اعتبار در نتیجه تحریم ها و برخی  طول انجامیده است اما

 کارشکنی ها متاسفانه حبله رود نیز امروز حال و روز خوبی ندارد.

حبله رود قرار است طرحی مشارکتی بین دولت و مردم برای رفع مشکالت آبی باشد و تحرکات و 
ده اما قطعا تا زمان بازگشت شرایط به ایده آل اقدامات مناسبی در راستای احیاء این مهم انجام ش

 اقلیم ناحیه حبله رود فاصله زیاد است.

اما خشکسالی های پی در پی و عدم رعایت درست مصرف آب خصوصادر بخش کشاورزی باعث 
بروز مشکالت قابل توجهی در روستاهای شهرستانهای آرادان و گرمسار شده است که در پی آن 

 شهرها باعث بروز مشکالت و ناهنجاری های فراوان خواهد شد. بیکاری و مهاجرت به

 دیگر کسی ریسک ورود به مشاغل روستایی را نمی پذیرد

دهیار روستای فند از توابع گرمسار با بیان اینکه مردم همچنان در این روستا امید به زندگی دارند و 
الزم از سوی مسئوالن هستند تا فعالیت می کنند، گفت: اما این تالشگران، نیازمند حمایت های 
 .لطمات وارده به مزارع و دام های خویش را تا حدی جبران کنند

مسعود قزلو با اشاره به این که کشاورزان روستاهای رشمه، کردوان و سعد آباد نیز از شرایط بد 
کشاورزی و محصوالت زراعی در سال گذشته رنج می برند افزود: اگر دولت طرح های حمایتی 

رای بخش کشاورزی در نظر نگیرد، دیگر کمتر کسی ریسک ورود به مشاغل روستایی را پذیرفته ب
 .و سرمایه مالی و انسانی خود را هزینه می کند



 

 ضرورت تأمين آب برای روستاها

دهیار روستای قاطول درباره تامین منابع آبی روستایی نیز در این گفتگو با بیان این مطلب که 
ای قاطول برای تهیه آب کشاورزی با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کشاورزان روست

کنندخاطر نشان کرد: در حال حاضر، مقدار آب تعلق گرفته به این کشاورزان اصطالحا دو سنگ آب 
 .است که این مقدار کفاف زمین های کشاورزی این روستا را نمی دهد

از داشتن یک حلقه چاه کشاورزی محروم  رضا قنبری با یادآوری این مطلب که روستای قاطول
است تصریح کرد: این در حالی است که سی سال قبل در باال دست این روستا برای جبران کم 

آبی و بحران های ناشی از خشکسالی چاهی حفر شده بود، اما اکنون کشاورزان این روستا حق 
 .استفاده از این چاه را نداشتند

 ن فقر و بيماریها داردآب نقش حياتی در از بين رفت

عضو سابق شورای اسالمی روستای قاطول درباره تامین آب آشامیدنی مردم منطقه عنوان کرد: 
سرمایه گذاری در تأمین آب شرب روستایی گرمسار صرفا به منظور تأمین آب نبوده و نقش بسیار 

 .حیاتی در از بین بردن فقر و بیماری ها ایفا می کند

ه به این که عرضه آب سالم و بهداشتی در ابعاد وسیع تر در بهبود بهداشت و رضا رضایی با اشار
سالمت روستائیان گرمسار و ایوانکی موثر بوده و موجب صرفه جویی در وقت آن ها شده اذعان 

داشت: این امر باعث شده بتوانند با وجود وقت اضافی و تنی سالم به کار بیشتر و مفید تری 
رآمد باالتری را کسب کنند و در بهبود شرایط زندگی آنها نقش به سزایی پرداخته و درنتیجه د

 .خواهد داشت



 

 خشکسالی عامل از بين رفتن اکوسيستم طبيعی خاک

یکی از کارشناسان کشاورزی شهرستان گرمسار ابراز داشت: خشکسالی منجر به بیکاری، 
کاهش درآمدهای مالیاتی  افزایش ریسک سرمایه گذاری برای موسسات مالی، کاهش سرمایه و

برای دولت می شود و کاهش درآمد، بیکاری، مشکالت اقتصادی و فقر را برای خانوارهای 
 روستایی در بر دارد.

نامطلوب « اثرات اقتصادی»حسین کریمی با بیان این مطلب که مجموع این مسائل را می توان 
مات سنگینی را بر شرایط خشکسالی در کشور و روستاهای شهرستان گرمسار دانست که صد

مالی مردم و دولت به بار می آورد اظهار داشت: تأثیرات این پدیده برسالمتی و کاهش کیفیت 
 زندگی، امنیت عمومی، رقابت بین مصرف کنندگان آب، بی عدالتی و... انکار ناپذیر است.

بیعت و چه در وی تاکید کرد: خشکسالی و در پی آن کاهش و حتی فقدان رویش گیاهان چه در ط
باغات، مزارع و مناطق زیر کشت باعث از بین رفتن اکوسیستم خاک، طبیعت محیط، کمبود غذا، 

 .علوفه کافی و در نهایت مرگ حیوانات اهلی و غیر اهلی می شود

 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال در روستاها ۹اختصاص 

خبرنگار  در مجلس شورای اسالمی در گفتگو بانماینده مردم شهرستانهای آرادان و گرمسار 
درصد از درآمدهای نفتی را  ۳1ضمن بیان اینکه رویکرد حمایت از بخش خصوصی و تعاونی  مهر

می شود گفت: مردم شهرستان گرمسار و شامل شده که در صندوق توسعه ملی واریز 
روستاهای تابعه می توانند با فعال کردن بخش خصوصی و تعاونی های روستایی از این فرصت 
 .استفاده کنند که اگر نتوانیم این بخش رابه خوبی وکامل فعال کنیم، از آن بی بهره خواهیم شد

درصد در این صندوق می  ۶1ینده تا دکتر غالمرضا کاتب با یادآوری این مطلب که طی سال های آ
تبصره  12رود تا مملکت را به شیوه خصوصی و تعاونی های روستایی برساند افزود: امسال 

الحاقی برای حمایت از این بخش، بخصوص در بخش های کشاورزی و مناطق روستایی است که 
 .در طول پس از انقالب بی سابقه است

درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی،  11کشور، وی اعالم کرد: برای اولین بار در 
 .درصد به بخش صنعت و پنج درصد برای اشتغال در روستاها اختصاص یافته است 11
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 خشکسالی در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت اثرات جبران ناپذیری دارد

این مطلب که تداوم معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان 
خشکسالی ها در درازمدت کاهش تنوع زیستی و متعاقب آن انقراض برخی گونه های گیاهی و 

جانوری را به دنبال خواهد داشت خاطر نشان کرد: این استان که سال گذشته در شمار کم بارش 
علی رغم  ترین استان های ایران بود امسال نیز با پدیده خشکسالی دست و پنجه نرم می کند و

 .اندکی بهبود در وضعیت بارش ها، شرایط آن چندان تغییر چشمگیری نداشته است

سید نقی عزیزی نخستین نتایج خشکسالی در سه بخش آب شرب، کشاورزی و صنعتی 
ملموس دانست و تصریح کرد: تنش آبی می تواند در درازمدت به تغییر شکل عرصه ها بیانجامد و 

ساله ممکن است  21تا  11ک منطقه تداوم داشته باشد در یک بازه چنانچه خشکسالی ها در ی
 به انقراض گونه های گیاهی و حتی جانوری منطقه منجر شود.

وی آسیب رسیدن به تنوع زیستی را خطرناک ترین اثر ناشی از خشکسالی های پی در پی 
ع زیستی انجامیده و ارزیابی و عنوان کرد: فقدان منابع آبی مناسب در درازمدت به کم شدن تنو

 .ضمن کاستن از پایداری اکوسیستم نیز به اکولوژی منطقه آسیب جدی وارد می کند

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان معتقد است که اجرای طرح های 
منان است آبخیزداری یکی از مهمترین راههای مقابله با بحران کم آبی در ایران و از جمله استان س

 که باید به این مهم توجه بیشتری کرد.

 اصلی ترین مشکل روستانشينان آب شرب و کار است

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری سمنان نیز در این گفتگو با بیان این موضوع که روستاها، 
ه دلیل این خصوصا در حاشیه کویر از خشونت طبیعت و پیامدهای آن رنج می برند اذعان داشت: ب

آن آگاهی ندارند، بسیاری از روستاهای استان از لحاظ سکونت و ایجاد   خطر که هنوز مسئوالن از
 .شرایط مطلوب زندگی دچارمشکالت عدیده ای شده اند

زینب کرکه آبادی با بیان اینکه روستاهای استان سمنان به دلیل مواجهه با خشکسالی های پی 
بسیاری برای گذران زندگی خود شده اند بیان داشت: اصلی ترین  در پی، دچار مشکالت و مصائب

مشکل روستانشینان آب شرب و فقدان کار و درآمد است لیکن این موارد باعث شده است که 
 .بسیاری از روستاها با پدیده مهاجرت روبرو باشند



 

 کارآفرینی کليد حل مشکالت

ضمن بیان اینکه کارآفرینی می تواند  خبرنگار مهر یک کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفتگو با
برخی از مشکالت روستائیان گرمسار را حل کرده و در کاهش بعضی از مشکالت دیگر نیز موثر 

 .تاهای شهرستان از چند بعد دارای اهمیت استواقع شود ابراز داشت: کارآفرینی در روس

سید علی حسینی با اشاره به ضرورت ایجاد شغل با هزینه های سرمایه ای نسبتا کم اظهار 
داشت: توسعه یک سرمایه گذاری مشترک توسط کارکنان و استفاده از منابع مالی افراد محلی در 

ن روستائیان در خانه و روستای محل زندگی قالب اعطا و خرید سهام و کمک به حفظ و پا برجا ماند
 .خود به آبادانی روستاها نیزکمک شایانی می کند

وی یادآور شد: با اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و طرح های کارآفرینی در روستاهای شهر گرمسار، 
در نهایت کل منطقه بیشتر مورد توجه قرارگرفته و حتی مهاجرت معکوس از شهرها به روستا 

زایش می یابد و این امر باعث رو آوردن سرمایه گذاران به آن روستا و در نتیجه حرکت به سوی اف
 .روستا را به دنبال خواهد داشت  توسعه

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: متأسفانه کارآفرینی در شهرستان گرمسار به خوبی اعمال 
ل نداشتن شغل و حرفه، برای زندگی نشده است و بسیاری از جوانان روستاهای این شهر به دلی

 .خویش نیز بالتکلیف مانده اند

 توسعه روستاهای گرمسار و مشکالت طرح های هادی

درصد جمعیت شهرستان گرمسار در روستاها ساکن هستند و بنیاد مسکن تا پایان برنامه  14
مچنین در کل درصد انجام شده و ه ۷1پنجم موظف به تهیه و اجرای طرح هادی است که تا کنون 

یعنی تیرماه، طرح هادی به  4۴روستاهای باقیمانده شهرستان گرمسار باید تا پایان سال مالی 
 .طور کامل و صحیح انجام شود

طرح های هادی در روستاهای بخش ایوان کی رهاشده است و پیگیری چندانی درباره آن به عمل 
به هر  .شتن گاز طبیعی محروم مانده اندنمی آید. ضمنا تعدادی ازروستاهای بخش ایوان کی از دا

نحو، تخلیه روز افزون روستاهای شهرستان گرمسار به علل گوناگون و قابل رفع، مسئله ای 
 .نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد

اگرچه در این زمینه نیاز به تصمیم ها و اراده های مصمم و برنامه های بلند مدت به شدت 
، اما نباید فراموش کنیم که روستاهای محروم و مظلوم شهرستان گرمسار هم احساس می شود

اکنون نیز منتظر بسیاری از تصمیم ها، پروژه ها، توجه ها، تمرکزهای ریز و درشت اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی هستند، تا حداقل حدودی روند مهاجرت، بیشتر از این شتاب نگیرد و روستاها 

 .پا برجا بمانند
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 رفع مشکالت اقبال روستائيان برای ماندگاری و فعاليت را بيشتر می کند

در نهایت باید گفت، موضوع روستاها و تامین آب شرب و کشاورزی از دیرباز همواره یک سوژه 
بسیار مهم و اساسی برای بحث از سوی کارشناسان، جامعه شناسان و برنامه ریزان بوده و این 

مقاطع مختلف تاریخی، تأثیری تعیین کننده در سرنوشت کشور مخصوصا روستاها بوده اند که در 
 .زندگی عشایر گرمساری داشته اند

وجود برخی از مشکالت قابل حل در روستاها و رفع نشدن آن ها توسط مسئوالن باعث شده 
است که روستانشینان اقبالی به سکونت در روستای آبا و اجدادیشان نداشته باشند و آهنگ کوچ 

مهاجرت به نقاط شهری در آن ها تشدید شود لذا شایسته است ابتدا مشکالت را شناسایی  و
 .توان توسعه روستایی را محقق ساخت کرده و این مسئله را بدانیم که به راحتی نمی

درست است که مباحث فرهنگی، اجتماعی، امکانات، تفکرات، انتظارت و رفتارهای جدید در 
سازد اما بازهم این مردم روستاها هستند که با  روستایی را دشوار میروستاها بوده که توسعه 

 امید به روزهای بهتر زندگی می کنند
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 :امام جمعه گلپایگان

 مسئوالن گلپایگان از حوادث احتمالی سد كوچری پيشگيری کنند
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امام جمعه  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/گلپایگان تاریخ یکشنبه 
شهرستان گلپایگان گفت: یكی از دغدغه هایی كه با آبگیری سد كوچری وجود دارد، حوادث 

 احتمالی در این منطقه است كه الزم است اقداماتی در راستای زدودن مشكالت آن انجام
 .شود
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، حجت االسالم محمدرضا اسماعیلی شامگاه شنبه در جلسه شورای خبرنگار مهر به گزارش
اداری شهرستان ضمن تقدیر از حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس و تبریك هفته شهرداری و 

ی ها اظهار امیدواری كرد خدمات رسانی بهتر و بیشتر به آحاد جامعه اسالمی با تالش دهیار
 . تمامی دست اندركاران صورت گیرد

وی با اشاره به اینكه در رابطه با خدمتگزاری به مردم هر مسئولی باید مردم را جای خود بگذارد و 
ستفاده از آیات، روایات و تاریخ، آنچه در راستای كاستن معضل در جامعه تالش کند، تصریح كرد: با ا

به دست می آید این است که بزرگترین كار اجتماعی، خدمت خالصانه به مردم و ولی نعمتان 
جامعه است و هر مسئولی كه بخواهد رضایت خدا را كسب كند باید در مسندی كه قرار داد، 

 .رضایت مردم را به دست آورد

اینكه خدمت به جامعه، خدمت به اولیای الهی است، بیان امام جمعه گلپایگان با اذعان به 
یكی از دغدغه هایی كه با آبگیری سد كوچری وجود دارد، حوادث احتمالی در این منطقه  :داشت

است كه باید اقداماتی در راستای زدودن مشكالت آن از جمله تغییر جاده عبوری و استفاده از 
 وانانی در مناطق ممنوعه انجام شود .راهكارهایی برای ممانعت از شنا كردن ج

نماینده ولی فقیه در گلپایگان به آسیب های اجتماعی اشاره كرد و افزود: باید در راستای تأمین 
امكانات، اوقات فراغت و آسایش جوانان اقدام جدی به ویژه در بحث مكان پارك بانوان از سوی 

نیز بتوانند با رعایت شئونات اسالمی در شورای اسالمی شهر و شهرداری صورت گیرد تا بانوان 
 .این مكان ها مانند دیگر افراد جامعه از امكانات ورزشی و دوچرخه سواری بهره مند شوند

 نارضایتی مردم از عملكرد برخی بانك ها

در ادامه سید محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم شهرستان در مجلس با اشاره به اینكه 
عبادت است، اظهار داشت: انجام وظایف با وجود محدودیت ها و  خدمت در جمهوری اسالمی

مطالبات به حق مردم هنرمندی می خواهد كه باید آن را از خدا طلب كنیم كه امور به نحو احسن 
 .انجام شود

وی افزود: مسئوالن مرتبط با امور مردم به ویژه افراد ناتوان در مجموعه بهزیستی كار بسیار 
د كه امیدواریم ضمن حمایت و پشتیبانی از آنان قدرشناس زحمات و تالش سختی در پیش دارن

 .هایشان باشیم

میرمحمدی با اشاره به مصوبه جدید دولت در تفویض اختیار به استانداری ها عنوان كرد: با تشكیل 
كارگروهی در استان بسیاری از امور از طریق این كارگروه در استان قابل حل خواهد بود كه 

 .اریم از فرصت به دست آمده شهرستان ها نیز كمال استفاده را ببرندامیدو

نماینده مردم شهرستان در مجلس ضمن انتقاد از مراجعات بی رویه مردم در راستای مسایل 
مرتبط با ادارات اظهار داشت: مسئوالن دستگاه ها و ادارت نسبت به پیگیری سفر ریاست 

 .حقق آن اهتمام ویژه داشته باشندجمهوری و تخصیص اعتبارات به منظور ت

وی به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی شده در شهرستان گلپایگان از سوی مراجع ذیربط 
اشاره كرد و افزود: مسئوالن در حداقل زمان نسبت به این فرصت استثنایی در راستای نهایی 

تفاده از ظرفیت ایجاد شده اقدام شدن آن كه می تواند به عنوان یك رقیب در استان عمل كند با اس
 .كنند

پیگیری ایجاد سیستم فاضالب از دیگر مباحث مطرح شده از سوی نماینده شهرستان در مجلس 
شورای اسالمی بود كه در این راستا خواستار تعامل و همكاری آحاد جامعه در سرمایه گذاری به 

 .منظور ایجاد این امر مهم شد

ه و عمران شهرستان گلپایگان با محوریت مردم را یك فرصت میرمحمدی شركت تعاونی توسع
مناسب در راستای مشاركت آحاد جامعه در امور عمرانی و توسعه شهرستان برشمرد و افزود: 

امید است ادارات با تعامل بیشتر با شوراها در رفع موانع و مشكالت مردم اهتمام ویژه داشته 
 .باشند
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بیان انتقاد مردم از برخی بانك ها اظهار داشت: مردم به عضو كمیسیون اقتصادی مجلس ضمن 
شدت از برخی عملكرد مدیران بانك ها ناراضی بوده و انتظار است با توجه به اینكه نماینده شما در 

مجلس و در كمیسیون اقتصادی می تواند در رفع موانع اعتباری اقدام كند، مسایل و مشكالت 
 .سهیالت و ... به مردم را اعالم تا نسبت به رفع آنها اقدام كنیمموجود در امور مربوط به اعطای ت

مسئوالن ادارات به هيچ عنوان نباید به نفع یا عليه هيچ نامزد احتمالی مجلس وارد 
 عمل شوند

در ادامه حسین فراست فرماندار گلپایگان ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده از سوی مسئولین 
وه مردم در راهپیمایی روز قدس و تقدیر از تالش چندین ساعته ادارات و تشكر از حضور باشك

نیروهای آتش نشانی و جمعیت هالل احمر در كنكاش و جستجو برای یافتن جسد جوان غرق 
شده در سد كوچری اظهار داشت: با توجه به اینكه سد كوچری در حال حاضر تحویل هیچ مرجع 

 .حافظ جان خود و فرزندانشان باشند ذیربط نشده است، لذا از مردم انتظار است كه

فرماندار گلپایگان با تقدیر از اقدام شبكه دامپزشكی شهرستان در مهار شیوع بیماری دامی لمپی 
اسكین در منطقه ای از گلپایگان تصریح كرد: با توجه به اینكه امسال انتخابات نمایندگی مجلس و 

نهادهایی كه از بودجه دولتی استفاده می كنند  خبرگان رهبری را پیش رو داریم، لذا به ادارات و
یادآوری این نكته ضروری است كه به هیچ عنوان نباید به نفع یا علیه هیچ نامزد احتمالی وارد عمل 

 .شده و سوء استفاده كنند

وی در پایان یادآور شد: با توجه به ایام تعطیالت تابستانی و گرایش مردم به تفرجگاه های طبیعی 
همكاری از تمامی دستگاه ها و مراجع ذیربط در ایجاد تمهیدات و تسهیالت در راستای هر انتظار 

 چه بهتر استفاده كردن از منابع طبیعی می رود.

======== 

 شود جهانی نمی« طاقبستان»های چندهزارساله/  های خشکيدن چشمه پس لرزه

 خبرنگار: فاطمه الماسی

های  چشمه آمده است : 49تیر  21ه تاریخ یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/کرمانشا
طاقبستان که بخشی از هویت اصلی این اثر ملی هستند، شب جمعه گذشته در پی اتفاقی 

دقیقه خشکیدند وثبت جهانی این اثرتاریخی را با مشکل  ۴1عجیب و بی سابقه در کمتر از 
 .جدیدی روبه رو کردند

مجموعه تاریخی طاقبستان یکی از جاذبه های دیدنی استان  :گروه استانها - خبرگزاری مهر
 .کرمانشاه بوده که همه ساله میزبان حجم وسیعی از گردشگران داخلی و خارجی است

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان، این مجموعه بی نظیر به   های علیرغم تمامی تالش
 .دلیل برخی موانع هنوز نتوانسته است ثبت جهانی شود و نظر کارشناسان یونسکو را جلب کند

در جدیدترین رخداد، چشمه های طاقبستان که بخشی از هویت اصلی این اثر ملی هستند، شب 
دقیقه خشکیدند و ثبت جهانی این  ۴1و بی سابقه در کمتر از  جمعه گذشته در پی اتفاقی عجیب

 .اثر تاریخی را با مشکل جدیدتری روبه رو کردند

 دقيقه به طور کامل محو شد .۱سراب طاقبستان در کمتر از 

گفت: نیمه های شب  خبرنگار مهر نگهبان شیفت شب محوطه تاریخی طاقبستان در این رابطه به
 درحال قدم زدن در محوطه بودم که یکباره با صحنه ای عجیب و به دور از تصور مواجه شدم و آنقدر

 .در بهت و حیرت بودم که فراموش کردم از این صحنه فیلمبرداری کنم
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شهبازی افزود: سطح آب هر دو چشمه در مقابل چشمان من و چندی دیگر از افراد شیفت به 
سرعت پایین می رفت و انگار نیرویی مکنده در زیر چشمه ها، آب را به سمت زمین می کشید، 

 .دقیقه به طور کامل محو شد ۴1قبستان در کمتر از نهایتا در کمال ناباوری، سراب طا

اظهار داشت:  خبرنگار مهر مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه نیز در گفتگو با
خشکیدگی چشمه های طاقبستان، گلی بود که به سبزه آراسته شد و مسئوالن امر باید 

 .پاسخگو باشند چراکه بخشی از ماهیت اصلی طاقبستان، سراب آن است

 به رو کرده استخشکيدن چشمه های طاق بستان ثبت جهانی آن را با خطر جدی رو 

علی فعله گری افزود: وجود آب در هر منطقه ای نشان دهنده پتانسیل آن منطقه است و خشک 
شدن این چشمه ها نه تنها زندگی اهالی روستای طاقبستان را مختل کرده است، بلکه ثبت 

برگردد تا جهانی این اثر تاریخی را با خطر جدی روبه رو کرده و قطع به یقین باید آب به چشمه ها 
 .کارشناسان یونسکو آن را تأیید کنند

وی به وجود چاه عمیق در تنگه کنشت و چاه های غیرمجاز در اطراف طاقبستان اشاره کرد و 
گفت: گرچه با مشکل خشکسالی روبه رو هستیم اما تاکنون سابقه نداشته است که چشمه 

می بایست دلیل خشکیدگی را های طاقبستان به طور کامل خشک شود، لذا متولیان این امر 
 .مورد بررسی قرار دهند

 چاه عميق تنگه کنشت بر خشکيدن چشمه طاق بستان تاثيری نداشته است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه نیز در این خصوص ضمن رد هرگونه ادعایی 
وان کرد: درخصوص تأثیرگذاری چاه عمیق تنگه کنشت بر خشکیدگی چشمه های طاق بستان عن

و همچنین گرمای هوا موجب  4۴درصدی بارش باران و عدم بارش برف در سال آبی  ۴۶کاهش 
 .خشکیدگی چشمه های طاق بستان شده است

کیاست امیریان افزود: خشکیدگی این چشمه ها به یکباره نبوده و طبق یک اندازه گیری که از 
  فروردین ماه امسال سرریز چشمهمیزان سرریز چشمه به صورت ماهانه صورت می گیرد، در 

لیتر در ثانیه  ۳2۳خرداد ماه به  12لیتر در ثانیه و در  4۸۵لیتر در ثانیه بوده که یک ماه بعد به  1۴۷۷
 .رسیده است و این به معنای کاهش تدریجی تخلیه آب از چشمه طاقبستان است

یکه در برخی از ماه ها وی بیان کرد: نوسان آب طبیعت چشمه کارستی طاقبستان است، به طور
آبدهی اضافی به صفر رسیده و  42و  41این چشمه طغیان آب داشته و در ماه هایی چون آبان 

 .تنها قابلیت تأمین آب شرب اهالی مردم ساکن طاقبستان را داشته است

سال از آن، میزان بارش کمتر از  12که وارد دوره خشکسالی شده ایم در  ۷۶امیریان گفت: از سال 
میانگین ساالنه بوده و از سوی دیگر کاهش بارش برف در سالهای اخیر دست به دست هم دادند 

 .تا کمترین دبی تخلیه آب بجای آبان ماه در تیر ماه اتفاق بیفتد

که آیا آب رفته به جوی بازمی گردد اظهار داشت: مردم باید  خبرنگار مهر وی در پاسخ به این سؤال
دراین ماه عزیز و پر برکت دست به دعا شوند که با شروع سال آبی جدید شاهد ریزش باران و برف 

ان قابل توجهی باشیم تا آب به سفره های زیرزمینی برگردد و چشمه های طاقبستان هم میز
 .مجدد فعال شوند

خانوار را در خود  ۳11، روستای طاقبستان که قدمتی دیرینه دارد و در حدود خبرنگار مهر به گزارش
جای داده است، به دلیل داشتن حق آبه از چشمه های طاقبستان، مستقیما از خود چشمه 

 .ندتأمین آب می شدند که در پی خشکیدگی آن، با مشکلی حاد روبه رو شده ا

از سوی دیگر به دلیل قرار داشتن روستا در طرح ساماندهی تاکنون هیچ اقدامی نه از سوی 
 .مسئولین و نه مردم روستا برای نصب انشعابات آب و فاضالب صورت نگرفته است

 خشکيدگی چشمه ها توسط کارشناسان شرکت آب منطقه ای درحال بررسی است
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، گفت: هماهنگی های الزم با آبفای خبرنگار مهر رابطه بهفرماندار شهرستان کرمانشاه نیز دراین 
است و این شرکت آمادگی کامل برای تأمین آب شرب اهالی روستای شهری انجام شده 

 .طاقبستان از طریق ظرفیت آب شهر کرمانشاه را دارد

فرهنگیان  2فضل هللا رنجبر افزود: مردم این روستا می توانند با مراجعه به امور آب واقع در فاز 
 .نسبت به خرید انشعاب و کنتورگذاری اقدام کنند

موضوع کاهش سفره های آب زیرزمینی طاقبستان و خشکیدگی آن نیز از طریق  وی اظهار داشت:
کارشناسان شرکت آب منطقه ای درحال بررسی است اما تصور می کنم دلیلی جز خشکسالی و 

 .شدت بحران آب نداشته باشد و باید این مسئله را باور کنیم

کرد و گفت: سراب نیلوفر در سال فرماندار شهرستان کرمانشاه به خشکیدگی سراب نیلوفر اشاره 
خشک شده است که نشانه هایی از بحرانی شدن  42جاری، سه ماه زودتر نسبت به سال 

 .وضعیت آب کرمانشاه را دارد
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 سمنان/ ۱۱ -آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور رسی پدیده کمبر

 ها روزگار خوشی ندارد تر از هميشه/ سرزمين آفتابگردان ميامی تشنه

از همان  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/میامی درتاریخ یکشنبه 
های پیاپی در استان سمنان و منطقه  خورشیدی، خشکسالی۸1های آغازین دهه  سال

تر از همیشه به  های آب تشنه ه امروز چاهمیامی گریبان این ناحیه را گرفته است و متاسفان
 .های الهی هستند انتظار بارش

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر توليدی دفاتر سرپرستی استانهای
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »با عنوان  نخستين پرونده ویژه استان ها

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور
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، دوازده سال پیش برای نخستین بار مسئوالن وقت اداره آب و فاضالب خبرنگار مهر به گزارش
نسبت به انجام تمهیدات الزم برای رویارویی با خشکسالی در شهرستان میامی که به سرزمین 

ام کردند لیکن به نظر می رسد هنوز آفتابگردان ها و خوشه های طالیی گندم نیز شهرت دارد، اقد
 .مردم و مسئوالن در جدی گرفتن این هشدار ها مصمم نیستند

هر چند اداره آبفار میامی، به دالیلی از اعالم تعداد چاه های این شهرستان امتنا می ورزد، لیکن 
ستان می توان با نگاهی به آمار گذشته و بررسی رویداد های ثبت شده توسط اداره آبفار شهر

 .حلقه چاه را براورد کرد ۴11شاهرود وجود بالغ بر 
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این تعداد چاه در منطقه ای کشاورزی سبب شده است تا زمین ها و کشتزارهای شهرستان 
میامی به خصوص در بخش های غربی، تصویری فانتزی از پنیر های سویسی با سوراخ های 

هوایی منطقه نشان دهنده عمق فاجعه  فراوان را در ذهن افراد تداعی کند. نگاهی به عکس های
 .در حفر چاه های فراوان و در طول منطقه بسیار کوچک است

در نهایت نکته مسلم این است که با این تعداد حفاری و برداشت فراوان آب، در کنار تراز منفی 
ران برداشت در مقایسه با ذخیره، قطعا شهرستان میامی را می توان در زمره نواحی مواجه با بح

 .آبی دانست

 نفوذ آب شور به چاه های آب در پی برداشت غير اصولی از منابع زیرزمينی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آب و خاک کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، با بیان  
اینکه برداشت غیر اصولی و بی رویه مردم برای کشاورزی علت پایین رفتن سطح آب های 

این امر سبب نفوذ آب شور به اراضی اطراف و چاه های آب و در نتیجه شور  زیرزمینی است گفت:
 شدن سفره های آب زیرزمینی می شود.

فرهاد تقی پور با اشاره به اینکه به علت خشکسالی و برداشت بی رویه، سطح آب چاه ها بسیار 
بعضا  پایین می رود، بیان داشت: در این مناطق به علت کم شدن آب، زمین خشک شده و

 نشست می کند.

وی افزود: استفاده بیش از حد از آب چاه ها موجب پیشروی آب شور در زمین های اطراف آن و 
 آلوده شدن آب های شیرین می شود.

این محقق در بخش آب و خاک، با بیان این نکته که وقتی دو منبع آب شور و شیرین در کنار یکدیگر 
د، خاطر نشان کرد: با کم شدن آب شیرین چاه ها و منابع باشند روی هم تاثیر متقابل می گذارن

زیرزمینی، آب شور که در سطح باالتری قرار دارد، به منابع شیرین سرازیر شده و با شور کردن 
 اراضی منطقه عمال کشاورزی را غیر ممکن می کند.

ه آب در تقی پور پایین بودن راندمان مصرف آب در بخش های کشاورزی و صنعت، مصرف بی روی
بخش های شرب و خانگی و کاهش کیفیت آب به دلیل آلودگی های صنعتی و کشاورزی را نیز از 

 دیگر عوامل تهدید کننده آب های زیر زمینی عنوان کرد.

و شور و بی  وی افزود: خشک شدن چاه ها، ویرانی روستاها و مهاجرت مردم، فرونشستن زمین
 اقب برداشت بی رویه آنها هستند.مصرف شدن آب های زیرزمینی از جمله عو

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان، عدم حفاری، جابجایی یا کف شکنی 
غیر مجاز چاه و برداشت نکردن آب بیش از حد مجاز پروانه بهره برداری را یکی از راهکار های 

ورزی، افزایش میزان عملی برای رفع مشکل کم آبی دانست و گفت: یکپارچه سازی اراضی کشا
بهره وری مصرف آب و استفاده از روش های نوین آبیاری به همراه تغییر در الگوی کشت با هدف 

 تولید محصوالت با نیاز آبی کمتر و ارزش اقتصادی بیشتر، از دیگر راه های نجات آب هستند.

 کم آبتعامل بسيار مطلوب مردم و مسئوالن شهرستان ميامی برای مقابله با بحران 

، ضمن اشاره به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی خبرنگار مهر فرماندار شهرستان میامی در گفتگو با
ین منطقه شرق استان، با مشکالت این شهرستان، گفت: میامی به واسطه قرار گرفتن در گودتر

آب شرب عدیده ای روبرو نیست اما به هر حال می بایست در راستای مدیریت منابع آبی دقت 
 نظر به خرج داد.

حلقه ذکر کرد و افزود:  ۴۴1احمد قاضی تعداد چاه های آب دارای مجوز شهرستان میامی را 
خی مناطق این شهرستان آب در پنج متری سانتی متر است اما در بر 41میانگین افت منابع آبی 

 نیز وجود دارد.
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وی افزود: خوشبختانه به واسطه تعامل بسیار مطلوب بین دستگاه های اداری، اجرایی، خدماتی و 
مخصوصا مردم میامی، مشکل کم آبی در این منطقه کمتر احساس می شود که پدیده نصب 

 ل کم نظیر مردم میامی نمونه بارز آن است.کنتورهای هوشمند بر روی چاه های برقی و استقبا

حلقه چاه برقی موجود در میامی تنها  1۶1قاضی درباره روند نصب این کنتورها، گفت: هم اکنون از 
حلقه در انتظار نصب کنتور هوشمند هستند و مابقی این عملیات را انجام داده اند که توجه ویژه  4

 مقوله قابل تحسین است.مردم شرقی ترین شهرستان استان، به این 

 ضرورت اصالح الگوی کشت برای مبارزه با خشکسالی

مقام عالی دولت در شهرستان میامی با اشاره به اینکه باید قدر آب شرب را دانست، گفت: هم 
اکنون اولویت اصلی دولت در استان سمنان، آبرسانی به انسان ها است اما معتقدیم روستاها 

نیستند لذا باید به گونه ای مدیریت کرد که به همه بخش ها آبرسانی بدون دام و کشت، روستا 
 صورت بپذیرد.

قاضی با بیان اینکه مردم روستاهای میامی به صورت داوطلبانه استفاده از آب شرب برای آبیاری 
مزارع را مقطوع ساخته اند، بیان داشت: در بسیاری روستاهای میامی مردم، داوطلبانه از آب 

 مزارع و باغچه های خود استفاده نمی کنند که این مهم جای تشکر دارد.شرب برای 

وی ادامه داد: امروزه یک لیتر آب معدنی در بازار یک هزار تومان قیمت دارد حال آنکه دولت برای 
تومان از مردم  ۳11مصرف آب به حجم یک مکعب با ابعاد یک متر و با این حجم قابل توجه آب تنها 

ن مهم نشان دهنده اهمیت آب مخصوصا در استان های خشک است که مردم اخذ می کند ای
 میامی نشان داده اند با درک این مهم، آماده تعامل با دولت هستند.

رئیس شورای اداری شهرستان میامی همچنین درباره میزان تبخیر و هدر رفت آب گفت: امروزه در 
ر نهایت میامی وجود دارند که عمده میزان هدر منطقه ما، به ترتیب بسطام، شاهرود، بیارجمند و د

 رفت در میامی را نیز باید به فرسودگی لوله های انتقال آب شرب نسبت داد.

قاضی خاطرنشان کرد: شخصا معتقدم در شهرستان میامی می توان با اخذ اقدامات مدبرانه 
د سد نگهداری آب دربرابر خشکسالی ایستاد برای مثال در منطقه حسین آباد کالپوش با وجو

شرب، می توان گفت احداث مجتمع آبرسانی می تواند مشکالت عمده ای را درباره تامین آب 
 شرب شهرستان رفع کند.

وی افزود: همچنین آگاهی رسانی می تواند یکی از مهمترین اقدامات در برنامه ریزی های 
هوشمند، کالس های آموزشی مسئوالن دولتی باشد که در این باره نیز آموزش برای نصب کنتور 

برای روستائیان، آموزش کشت های جایگزین و کم آب مانند گیاهان دارویی، تعامل با روحانیان و 
ائمه جماعات برای بیان تبعات مذهبی اصراف در مصرف آب شرب و ... به صورت جد پیگیری شده و 

 می شود.

 درصد جمعيت شهرستان ميامی روستا نشين هستند ۵۵

درصدی شهر نشین این  22لی دولت در شهرستان میامی همچنین با اشاره به جمعیت مقام عا
روستا ساکن  ۴4درصد از این میزان در  ۸۸هزار نفر جمعیت دارد که  ۳۸ شهرستان، گفت: میامی 

هستند لذا توجه به تامین آب شرب در روستاها یکی از مهمترین دغدغه های دولتمردان در 
 ا و خوشه های طالیی است.سرزمین آفتابگردان ه

قاضی با اشاره به هدر رفت آب در بخش کشاورزی، بیان داشت: با توجه به کاهش نزوالت 
آسمانی، مشکالت عدیده ای برای منابع آبی مانند چشمه سارها، قنوات، چاه های نیمه عمیق و 

خش کشاورزی و درصدی آب در ب ۴1عمیق رخ داده که عالوه بر این موارد می توان به هدر رفت 
 همچنین تبخیر نیز اشاره کرد که مشکالت را دو چندان کرده است.

وی ادامه داد: همکاران ما در بخش آبفار همه سعی و تالش خود را برای تامین آب شرب و 
کشاورزی در روستاها به کار می بندند اما با محدودیت های اعتباری و نیروی انسانی باید پذیرفت 

 ین بخش دشوار است.که اقدامات در ا



فرماندار شهرستان میامی همچنین با ذکر مثالی درباره مشکالت عدیده آب رسانی به روستاهای 
شهرستان میامی، گفت: برای مثال روستای ارمیان در ابتدا با مشکالت عدیده ای در بخش آب 

وقت و نیروی  شرب مواجه بود که نسبت به حفر چاه در آن منطقه اقدام شد، لذا با صرف هزینه،
 انسانی در نهایت چاه جدیدالحفر، دبی مورد نیاز را نداشت و این مهم معطل ماند.

قاضی در همین باره توضیح داد: در چنین مواردی می بایست مجددا نسبت به حفر چاه اقدام کرد 
می دیگر نمی تا این بار به دبی مورد نیاز دست یافت و البته باید تاکید کرد جز این قبیل موارد، اقدا

 توان کرد.

وی ادامه داد: این مشالت را در بخش هایی از کالته فرهنگ، عباس آباد و ... نیز مشاهده می 
شد که سالها با مشکل کمبود آب شرب روبرو بودند اما امروز با تعامل آبفار شهرستان میامی و 

در اختیار مردم قرار گرفته منابع طبیعی و آبخیزداری خوشبختانه چاه های طبیعی موجود در منطقه 
  است. 

 کشت جایگزین یکی از راه حل های مبارزه با کم آبی

مقام عالی دولت در شهرستان میامی با اشاره به طرح های کشت گیاهان دارویی در کالپوش و 
یا باغات پسته در عباس آباد، گفت: کشت های جایگزین با مصرف آب کمتر مانند پسته و زعفران 

 در دراز مدت برای رفع مشکل کم آبی بسیار موثر باشد.می تواند 

قاضی خاطرنشان کرد: امروز در روستای کالپوش با برگزاری کالس های ویژه برای کاشت و پرورش 
گیاهان دارویی خوشبختانه این فرهنگ نهادینه شده است که می توان با مصرف آب کمتر، باالترین 

عتقد هستیم این قبیل آموزش ها باید بیشتر اشاعه پیدا بازده را در بخش کشاورزی داشت اما م
 کند.

درصد آب مورد  ۵1وی افزود: هم اکنون در یک باغ پسته می توان پس از چند سال، با استفاده از 
میلیون تومانی داشت که این دربرابر کاش گندمی که برای 121تا  ۳1نیاز سایر محصوالت، درآمدری 

 صرف می کند، رقمی بسیار در خور توجه محسوب می شود.هر کیلو دو هزار لیتر آب م

این مقام مسئول همچنین با اشاره به روش های نوین آبیاری، بیان داشت: در برخی مناطق مانند 
کوهان، نیاز آبی زراعت قطعا می تواند با انجام طرح هایی از قبیل آبیاری تحت فشار یا قطره ای و 

انه شاهد استقبال خوب کشاورزان منطقه از آبیاری های نوین بارانی تامین شود امروزه خوشبخت
  هستیم که این امر نوید روزهای بهتر را در کشاورزی شهرستان میامی می دهد. 

 شوری آب چاه ها آغاز فاجعه ای بزرگ در ميامی

ضمن جدی خواندن خطر  خبرنگار مهر رئیس اداره آب و فاضالب شهرستان میامی نیز در گفتگو با
کم آبی در میامی، گفت: بحران آب به عقیده بسیاری کارشناسان جدی است لذا این مهم در 

فر چاه های فراوان بخش کشاورزی میامی بیش از هر حوزه دیگری نمود پیدا کرده است چرا که ح
 .در زمین های کوچک جان مایه سفره های آب زیر زمینی میامی را گرفته است

محسن حسین نیا خاطرنشان کرد: این مهم در کنار استخراج مداوم و عدم تزریق مناسب باعث 
اسفنجی شدن زمین و جذب آب به نقاط عمیق و در نتیجه شوری آب چاه ها شده است که این 

 .اجعه ای بزرگ به شمار می آیدامر آغاز ف

وی افزود: مصارف غیر متعارف و غیر اصولی کشاورزی، کشت محصوالت پرآب و کم بازده چاه ها را 
 در خطر خشکی و شوری قرار داده است

این مقام مسئول درباره آینده چاه های شهرستان میامی، بیان داشت: متاسفانه با شرایط کنونی 
نده با خشک شدن چاه های شهرستان و بحران کم آبی مواجه ممکن است در سال های آی

 .باشیم

حسین نیا با اشاره به لزوم اشاعه فرهنگ کشت های جایگزین در منطقه میامی، گفت: یکی از 
 .راهکارهای فرار از بحران کم آبی کشت های جایگزین کم آب و پربازده مانند زعفران و پسته است

http://www.mehrnews.com/news/2778990/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/2778990/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


ییر و اصالح الگوهای کشت، آموزش درباره مصرف آب و نحوه آبیاری وی افزود: با اشاعه فرهنگ تغ
های نوین، الگوی مناسب کشت در فصول مختلف می تواند تا حد مناسبی در رفع بخش کوچکی 

 .سال خشکسالی، تاثیرگذار باشد 12از مشکالت ناشی از 

 مردم و مسئوالن مشکل کم آبی و خطر خشکسالی را جدی بگيرند

هرستان میامی درباره راه حل های برون رفت از این بحران، خاطرنشان کرد: ابتدا می مدیر آبفار ش
بایست واقعیت ها، مشکل کم آبی و خطر خشکسالی مخصوصا درباره چاه ها توسط مردم و 

مسئوالن پذیرفته شود چراکه هر سال دبی آب موجود نسبت به سال گذشته کاهش چشم گیری 
 .ددارد که باید جدی گرفته شو

  حسین نیا گفت: نکته بعد جلوگیری از مصارف غیر مجاز است برای مثال می توان گفت برداشت
آب در شهرستان میامی تنه در تابستان با مشکل روبرو است و این درست در زمانی است که 

سفی جات و سبزجات خانگی رشد می کنند و مردم این ناحیه از آب آشامیدنی جالیزهای منازل 
 بیاری می کنند ک این مشکل در زمستان نیستخود را آ

وی ادامه داد: امیدواریم با کمک نهادهایی مانند آموزش و پرورش، روحانیت، فرمانداری، مسئوالن، 
 .فرهنگ سازان و ... شرایطی مهیا شود که در نهایت مجبور به جیره بندی آب شرب نشویم

تنها وظیفه آبفار نیست، گفت: همه نهادها در این مقام مسئول با بیان اینکه مبارزه با خشکسالی 
این بحران دخیل هستند، آموزش و پرورش، نهاد های فرهنگ ساز، روحانیان، سازمان تبلیغات 

اسالمی و صاحبان تریبون بسیار تاثیرگذار هستند لذا آبفار میامی با این بودجه و نیروی انسانی 
 .شود و در انجام سایر امور همواره باز مانده استتنها موفق به انجام امور روتین اداری خود می 

 متر رسيده است .۳۱عمق چاه های آب ميامی طی یک دهه به 

یکی از اهالی میامی که با وسعتی چشم گیر به کشاورزی مشغول است درباره مشکالت کم 
آبی در این شهرستان می گوید: مشکالت کم آبی در این ناحیه بسیار جدی است هرچند این 

 .عضل در زمستان کمتر نمود پیدا می کندم

علیرضا غالمرضایی در ادامه می افزاید: در زمانی که پس از پدر، به کشاورزی مشغول شدم نهایت 
متر می رسید اما امروز و پس از گذشت دو دهه این عمق به بیش 121عمق چاه های منطقه به 

 .متر رسیده است که نشان دهنده عمق فاجعه است2۴1از 

با تاکید بر اینکه شرایط کشاورزی بسیار سخت شده است ادامه می دهد: هر چند سازمان  وی
های کشاورزی وسیع منطقه با حفر استخر ذخیره سازی، چاه های فراوان و آبیاری آسیابی قطره 

ای مشکالت خود را مقطعی رفع کرده اند اما کشاورزان خرده پا متاسفانه با مشکالت فراوان 
 .مالی روبرو هستنداقتصادی و 

این کشاورز همچنین با بیان اینکه مردم و کشاورزان مشکل کم آبی را جدی نمی دانند، می گوید: 
درصد است که این حجم در  41امروز بهره برداری کشاورزی از حجم آب های منطقه بیش از 

 .مقیاس سطح زیر کشت میامی، بسیار زیاد است

 آبياری قطره ای استقبال نامناسب بهره برداران از

یک کارشناس عمران و آب نیز درباره راه حل های برون رفت از مشکل کم آبی کشاورزان میامی، 
می گوید: می توان از بازیافت فاضالب های خانگی مانند ظرف شویی و ... برای آبیاری باغچه ها، 

ان و کشت های کم باغات و فضای سبز استفاده کرد همچنین با آبیاری های نوین، آموزش کشاورز
 آب بخشی از مشکالت را مرتفع ساخت.

سعید حاج محمدی که خود از سیستم آبیاری ارابه چرخشی به صورت قطره ای استفاده می 
کند، می گوید: با وجود اینکه شخصا اهل دهمال هستم، سال گذشته نسبت به کاشت چهار 

پس از سپری شدن شش سال بیش از هکتار زمین پسته در میامی اقدام کرده ام چرا که معتقدم 
 هر شغل دیگری درآمد خواهم داشت.



وی می افزاید: اما تمام این شرایط بستگی به اقلیم، زمین، بارش و آب دارد که برای این مشکل 
 .نیز در زمین زعفران خود، از آبیاری ارابه ای استفاده کرده ام که شرایط بارش را بازسازی می کند

د: متاسفانه پس از یکسال، تنها هشت ارابه آبیاری در شهرستان میامی این کشاورز می گوی
 .مشاهده کرده ام که این امر بسیار بد تلقی می شود

حاج محمدی همچنین با اشاره به اسفنجی شدن زمین در اثر برداشت های بی رویه، گفت: خدا 
چاه موجود  ۴11تا  ۳11مار می داند که چه مقدار چاه غیر مجاز در شهرستان میامی وجود دارد و آ

تنها چاه های دارای مجوز را شامل می شوند لذا این امر و حفاری های متعدد باعث شده است 
 زمین خاصیت نگهدارنده خود را از دست بدهد.

 211وی می افزاید: در برخی مناطق شهرستان میامی مخصوصا در مناطق جنوبی باید در عمق 
که در همین منطقه و در بازه زمانی ده ساله در گذشته می متری به دنبال آب گشت حال آن

 متری به آب برسیم. ۴۵توانستیم در 

 پليمری با فلزی ضرورت جایگزینی لوله های

یکی از شهروندان میامی درباره مشکالت کم آبی این شهرستان می گوید: در سال های پیش 
لی و بروز مشکالت عدیده آن در یکی از کارشناسان اداره آبفار شهرستان شاهرود از خشکسا

منطقه سخن می گفت اما هیچگاه سخنان او برای مسئوالن جدی تلقی نشد اما امروز همه با 
 درک این اهمیت به تکاپو افتاده اند.

محمدرضا باقری با تاکید بر لزوم اخذ تدابیر مدبرانه توسط دولتمردان، ادامه می دهد: باید با انجام 
کم هزینه مشکالت کم آبی را بهبود بخشید امروزه تعویض لوله های فرسوده  طرح های زودبازده و

 که توسط مسئوالن بیان می شود، بسیار پر هزینه و وقت گیر هستند.

تا دو  1.۵وی می افزاید: عمده خطوط لوله در میامی نیز مانند سایر نقاط شهرستان در عمق باالی 
فلزی بودم بیشتر در معرض شکستگی و ترکیدگی متر هستند همچنین این لوله ها به واسطه 

قرار دارند، لذا هزینه تعویض و ترمیم آنها قطعا سر به فلک خواهد کشید پس می توان با نصب 
خطوط لوله جدید برای انتقال آب از محصوالت پلیمری با دوام باال و کم هزینه تر اقدام کرد اما نمی 

 دانم چرا مسئوالن به فکر نیستند.

هروند در پاسخ به این سوال که ایا در میامی قطعی و یا بی کیفیتی آب وجود دارد، می این ش
گوید: خوشبختانه قطعی چندانی در میامی نداریم اما در بسیاری مواقع مردم از میزان باالی کلر 

 موجود در آب گالیه مند هستند.

دیگر کودکان خود از آب معدنی باقری می افزاید: هم اکنون برخی شهروندان برای مصرف نوزادان و 
استفاده می کند و جالب است بدانید این مشکل در روزهای شنبه و سه شنبه بیشتر به چشم 

 می خورد.

وی می افزاید: اما عمده مشکالت باید در روستاها باشد، نگاهی به بافت روستایی شهرستان 
وستاها زندگی می کنند، درصد مردم این شهرستان در ر ۸1میامی نشان می دهد که بیش از 

 پس قطعا مشکالت آب شرب در آن مناطق می بایست بیشتر باشد.

 طرح های عمرانی می تواند در رفع مشکالت موثر باشد

یکی از اهالی روستای حسین آباد کالپوش نیز درباره وضعیت آب شرب این روستا، می گوید: در 
د کالپوش وجود داشت ولی امروز گذشته یکی از بدترین آب های شرب کشور در حسین آبا

 خوشبختانه با تدابیر مسئوالن در یکسال اخیر وضعیت آبرسانی به منطقه بهتر شده است.

روح هللا کریمی با اشاره به وجود سد ذخیره آب در این روستا، بیان می کند: حال که سد ذخیره 
مجتمع آبرسانی مانند دیگر آب در روستایمان وجود دارد چقدر خوب است که مسئوالن برای احداث 

روستاهای شهرستان اقدام کنند تا همان اندک مشکل موجود در آب شرب روستاهای منطقه 
 مانند کالپوش، دشت شاد، نامنیک، سوداغلن و ... نیز رفع شود.



وی افزود: خوشبتانه در سال اخیر دید مسئوالن استانی به این منطقه بسیار مثبت بوده است و از 
فیت و کمیت سابق، امروز آب بهداشتی و مناسبی در اختیار داریم لذا مقدار کمی این آب بی کی

آب اندکی مشل ساز است که آن هم به امید خداوند با احداث مجتمع آبرسانی کالپوش رفع 
 خواهد شد.

 آب شرب دغدغه اصلی دولتمردان شهرستان ميامی

اده ساله موجود در استان سمنان، در نهایت با بررسی همه مشکالت ناشی از خشکسالی دوز
می توان دریافت وجه مشترک همه شهرها و روستاهای درگیر با این معضل طبیعی، عدم وجود 

 نزوالت آسمانی است که قطعا این مهم از دست همه مسئوالن خارج است.

ت اما باید در نظر داشت امروز دیدگاه مسئوالن ما می بایست از مدیریت منابع به سوی مدیری
 مصرف سوق پیدا کند چرا که ما باید به این فکر باشیم که با موجودی مان باید چه بکنیم.

به نظر می رسد وجه مشترک همه مسئوالن استانی در سمنان این است که آب اولویت نخست 
در سیاست های دولتمردان قرار دارد و البته بدون تعامل همه دستگاه های اجرایی، خدماتی، 

ی و انتظامی در کنار مردم به عنوان بزرگترین سرمایه های نظام مقدس جمهوری قضایی، نظام
 اسالمی ایران، مبارزه با مشکالت کم آبی و خشکسالی بی نتیجه خواهد ماند.
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 :مدیر کل آبفا استان کرمانشاه

 سرانه مصرف آب در کرمانشاه بسيار باالتر از استاندارد جهانی است

mehrnews.com/news/2856705http://www. 
 

مدیر کل  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/کرمانشاه درتاریخ یکشنبه 
دارد جهانی عنوان آبفای استان کرمانشاه سرانه مصرف آب در استان را بسیار باالتر از استان

 .کرد
، سرانه مصرف آب در کرمانشاه را بسیار باالتر از متعارف خبرنگار مهر منصور کیاور در گفتگو با

بر اساس استاندارد جهانی سرانه مصرف آب هر نفر در شبانه استاندارد جهانی عنوان کرد و گفت: 
لیتر برآورد شده که این میزان در  1۷2لیتر است اما این سرانه در کرمانشاه برای هر نفر  1۵1روز 

 لیتر در شبانه روز رسیده است. 2۷1ساعات گرم سال حتی به باالی 

عنوان سرزمینی خشک و نیمه خشک  وی با بیان اینکه کشور ایران در پرونده اقلیمی خود به
 2۵1معرفی شده است، خاطر نشان کرد: در طول سالیان گذشته متوسط بارندگی در کشور از 

 لیتر رسیده است. 21۴لیتر به 

کیاور این آمارها را حاکی از وضعیت کم بارندگی در کشور و نیاز به برنامه ریزی مناسب در این حوزه 
وری آب با شرط ادامه حیات ارتباط دوسویه دارد و مفهوم واقعی دانست و گفت: ماهیت وجود ضر

 واژه زندگی با آب معنا پیدا می کند.
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وی بر لزوم مدیریت مصرف آب با توجه به شرایط کم آبی در کشور و به خصوص استان کرمانشاه 
 تاکید کرد و افزود: فرهنگسازی مصرف صحیح آب و خودداری از مصرف غیرضروری امری است که

 باید مورد توجه قرار داشته باشد.

درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند به طور قطع  21تا  11این مسئول تصریح کرد: اگر مشترکان 
 در تابستان امسال با مسئله جیره بندی و مشکل کم آبی مواجه نخواهیم شد.

در استفاده از وی با اشاره به گرمای بی سابقه هوای کرمانشاه در روزهای گذشته و تاثیر آن 
مصرف آب، گفت: گاهی در برخی مناطق محدودیت توزیع آب وجود دارد و با توجه به اینکه بین 

شب مصرف آب کمتر است با بستن مخزن ها در این ساعات، آب برای روز بعد که  ۳تا  11ساعات 
 احتمال گرما و استفاده از سیستم های خنک کننده بیشتر است ذخیره می شود.

آبفا استان کرمانشاه گرما و خشک سالی را سبب افزایش ریز گردها و در نهایت بروز توده  مدیر کل
گرد و غبار دانست و گفت: این عوامل در استفاده بیشتر از آب تاثیر گذار است که باید با فرهنگ 

 سازی مناسب، مدیریت آب و صرفه جویی در خانواده ها مورد توجه بیشتر باشد.

======= 

 :اد کشاورزی زرندیهمدیر جه

 هکتار از اراضی دیم زرندیه را غيرقابل برداشت کرد ...۱خشکسالی 

http://www.mehrnews.com/news/2856758 
 

مدیر جهاد  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/زرندیه درتاریخ یکشنبه 
کشاورزی شهرستان زرندیه گفت: خشکسالی یک هزار هکتار از اراضی گندم دیم این 

 .شهرستان را غیر قابل برداشت کرده است
بیشترین سطح زیر کشت دیم زرندیه در  با اشاره به اینکه خبرنگار مهر در گفتگو با احمد قره بیگلو

بخش خرقان این شهرستان قرار دارد، افزود: خشکسالی عالوه بر غیرقابل برداشت کردن این هزار 
دیگر از اراضی گندم دیم این شهرستان و کاهش عملکرد  هکتار، موجب بروز خسارت به بخشی

 شده است.

وی با اشاره به آغاز برداشت گندم از اراضی کشاورزی این شهرستان ادامه داد: از این میزان 
اراضی گندم هشت هزار هکتار به صورت دیم کشت شده است و تاکنون هشت هزار تن گندم 

ی شده که پیش بینی می شود میزان خرید این مراکز توسط سه مرکز خرید این شهرستان خریدار
 هزار تن برسد. 21تا  1۵امسال به 

ادامه داد: میانگین برداشت گندم آبی به ازای هر هکتار چهار هزار و  مدیر جهاد کشاورزی زرندیه
 کیلوگرم در هکتار است. ۳11کیلوگرم و در اراضی دیم یک هزار و  ۸11

د اینکه زرندیه به عنوان یکی از قطب های تولید گندم در استان مرکزی قره بیگو ادامه داد: با وجو
متاسفانه خشکسالی موجب کاهش برداشت این محصول در شهرستان  محسوب می شود،

شده و این امر زنگ خطری برای کشاورزی بوده، چرا که خشکسالی بیشتر کشاورزان این 
 شهرستان را دچار خسارت کرده است.

هزار هکتار اراضی کشاورزی  ۶1هزار نفر جمعیت، دارای  ۵۷تان زرندیه با گفتنی است شهرس
 هزار هکتار آن زیر کشت محصوالت زراعی و باغی قرار دارد. ۴2است که حدود 

======== 

 :مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ميامی

 رشته قنات در شهرستان ميامی پایان یافت ۵کار مرمت و الیروبی 

http://www.mehrnews.com/news/2856723 
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مدیر جهاد  آمده است : 49تیر  21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/میامی درتاریخ یکشنبه 
رشته قنات در بخش های  4رستان میامی از اتمام عملیات مرمت و الیروبی کشاورزی شه

 .تحت پوشش شهرستان خبر داد
بخش  ، عباسعلی کردی صبح یکشنبه در نشستی با حضور بهره بردارانخبرنگار مهر به گزارش

کشاورزی شهرستان میامی در محل اداره جهاد کشاورزی این شهرستان گفت: از محل منابع 
رشته  12میلیون ریال اعتبار بالعوض برای مرمت و بازسازی  ۴۵1مبلغ دو میلیارد و  4۳دولتی سال 

 رشته پایان یافت. 4در ماه گذشته عملیات مرمت   قنات اختصاص یافته بود که

درصدی در حال اجرا  ۸1مرمت، الیروبی و پاالنه ریزی سه رشته دیگر نیز با پیشرفت وی افزود: کار 
 است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی گفت: خوشبختانه به واسطه تعامل بسیار مطلوب بین 
دستگاه های اداری، اجرایی، خدماتی و مخصوصا مردم میامی، مشکل کم آبی در این منطقه 

که پدیده نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های برقی و استقبال کم کمتر احساس می شود 
 نظیر مردم میامی نمونه بارز آن است.

حلقه چاه برقی موجود در  1۶1کردی در خاتمه، درباره روند نصب این کنتورها، گفت: هم اکنون از 
ملیات را انجام میامی تعداد بسیار محدودی در انتظار نصب کنتور هوشمند هستند و مابقی این ع

 داده اند که توجه ویژه مردم شرقی ترین شهرستان استان، به این مقوله قابل تحسین است.

  ساعت خشکيد؟ ۳۱تاق بستان چگونه در کمتر از 
 

  
زهره کریم زاده: چشمه  -آمده است :  49تیر  21به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در تاریخ 

آسیاب ها را به چرخش در آورده و برکت را روانه سفره های پرآب تاق بستان که در گذشته 
 کرمانشاهیان می کرد بر اثر خشکسالی به یکباره خاموش شد.

 
چشمه های تاق بستان که روزگاری آن قدر محترم بود که آلودگی یا زباله ای در آن ریخته 

ه سفر نمی شد با شروع سپیده های یک صبح به یکباره برچیده شد و به دیاری ناشناخت
 کرد.

خبر خشک شدن پهنه این چشمه آنقدر غیر منتظره بود که شنیدنش به یکباره قطره اشک 
را بر پهنه صورت بسیاری از زاگرس نشینان جاری کرد و آنان را به ورطه ای عمیق از اندوه و 

 شاید هم افسوس کشاند.
رونق اقتصادی  زاگرس نشینان در گذشته از چشمه های تاق بستان به عنوان منبعی برای

روستاهای خود یاد می کردند و آب این چشمه ها آنقدر فراوان بود که بهانه ای برای 
 تشکیل روستاهای کوچک و بزرگ در کنار آن شده بود.

یک مورخ کرمانشاهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به عظمت اقتصادی چشمه های تاق 

http://www.mehrnews.com/news/2856723/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B9-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


بر مستندات تاریخی چشمه های تاق  بستان در روزگاران کهن اشاره کرد و گفت: بنا
هجری قمری یکی از پرآب ترین دریاچه ها در سطح استان و شاید  12۸۷بستان در سال 

 هم دریاچه ای کم نظیر در سطح کشور بوده است.
اردشیر کشاورز ادامه داد: عظمت این چشمه ها به حدی بود که از محل جریان و شتاب آن 

می آمد و مردم روستاهای اطراف را برای آسیاب کردن چندین آسیاب آبی به چرخش در 
 گندم به خود فرا می خواند.

کشاورز تصریح کرد: آب چشمه های طاق بستان عالوه بر آبیاری روستای طاق بستان به 
روستاهای مراد حاصل، چشمه کبود و از سرخه لیژه تا کرناچی سرازیر می شد و حتی 

 سیراب می کرد.زمین های کشاورزی این روستاها را 
 

 1۳۳۶* خشکسالی تدریجی چشمه های تاق بستان در سال 
را سال کم شدن آب این چشمه ها اعالم کرد و افزود: در این سال به دلیل  ۳۶وی سال 

کمی بارش برف و باران و خشکسالی شاهد کاهش تدریجی آب چشمه های تاق بستان 
موجب وخامت و وسعت بودیم که وجود عمارتی سه طبقه در سرچشمه دریاچه 

 خشکسالی در این مکان شد.
و تخریب دیواره های این عمارت اشاره کرد و افزود: وجود این  ۳۶وی به وقوع زلزله در سال 

عمارت در کنار خشکسالی های طبیعی در کاهش شدید آب چشمه های تاق بستان 
 تاثیرگذار بوده است.

یروبی نتیجه ای حاصل نشد که این امر به گفته وی، در آن سال با وجود حفر زمین و ال
 موجب تخریب عمارت در آن سال شد که اکنون عکس هایی از آن در دست است.

کشاورز تصریح کرد: به هنگام تخریب عمارت جریان شتابنده آب از زیرزمین به سطح زمین 
م فوران کرد و به تدریج هرچه از تخریب ساختمان می گذشت شاهد افزایش این فشار بودی

 که تا حدودی میزان آب در این چشمه را بهتر کرده بود.

  
این پژوهشگر تاریخی یادآور شد، در گذشته از تاق بستان تا میدان لب آب سه روستای 

تاق بستان، چقاکبود و مراد حاصل وجود داشته که دارای مالکان عمده ای بوده است و از 
اشته موجب رسیدن وجوهات به هر روستا دو دانگ موقوفه که به یک شخص تعلق د

 ساکنان تنگدست روستای تاق بستان می شده است.
کشاورز با اشاره به برداشت میوه هایی خوش آب و رنگ از زمین های اطراف چشمه های 

تاق بستان اظهار کرد: در آن زمان می توان از کرمانشاه به دلیل وجود فشار باالی آب در 
 اقتصادی کشور یاد کرد. این چشمه ها به عنوان بندر دوم

 
 ** خشکیدن سراب تاق بستان حادثه ای غیرمعقول است

مدیرعامل موسسه یاران سبز ژینگه کرمانشاه نیز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
از ارسال نامه ای به استاندار در خصوص خشکسالی ناگهانی چشمه های تاق بستان 

 ه این دریاچه حادثه ای غیرمعقول است.خبر داد و گفت: خشک شدن یکبار



افشین عبداللهی نژاد با تاکید براینکه خواهان پیگیری این معضل هستیم، ادامه داد: باید 
ساعت از  2۴پرسید که چگونه فشار باالی آب چشمه های تاق بستان در عرض کم تر از 

 بین رفت و دریاچه تخلیه شد.
ه کرمانشاه یک فاجعه زیست محیطی را به چشم این فعال زیست محیطی با تاکید براینک

دیده ادامه داد: استفاده از حفره آب های زیرزمینی این چشمه موجب کور شدن و 
 خشکسالی در آن شده و نباید بگذاریم که کرمانشاه به یک استان فاجعه خیز تبدیل شود.

ی کشاورزی یا ایجاد به گفته وی، استفاده از این حفره ها در اموری همچون آبیاری زمین ها
 سد و مخازن آبی کاربرد دارد که باید جلوی این اقدام گرفته شود.

 
 **عمق زخم زمین را از چاه ها بپرسید

یک پژوهشگر فرهنگ عامه نیز از بروز این فاجعه به عنوان زخمی بزرگ بر پیکره زمین یاد 
 خون زمین را می مکند.کرد و افزود: عمق این زخم را باید از چاه های عمیقی پرسید که 

رضا موزونی ادامه داد: در باورها و فرهنگ عامیانه انداختن نجاسات در آب ممنوع بوده و 
 هرگاه فردی به چشمه ای می رسید به نشانه احترام بر آب چشمه سالم می کرد.

وی برداشت بی رویه از منابع آب های زیرزمینی و آلوده کردن محیط زیست را یک 
گ عنوان کرد و گفت: این چنین است که چشمه ی تاق بستان ناگهان می ناسپاسی بزر

 خشکد و ما تنها به گرفتن عکس و فیلم بسنده می کنیم.
 موزونی یادآور شد، باید شهامت داشت و از طبیعت عذرخواهی کرد.

=========== 

 :مدیر کل آبفا کرمانشاه در گفتگو با مهر

 نبود/ بحران آب جدی استخشکيدگی سراب نيلوفر دور از انتظار 

http://www.mehrnews.com/news/2857884 
 

مدیر کل  ه است :آمد 49تیر  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/کرمانشاه درتاریخ دوشنبه 
آبفا استان کرمانشاه، خشکسالی را علت اصلی خشکیدگی چشمه های آب طاقبستان 

وسراب نیلوفر دانست و گفت: این شرایط دور از انتظار نبوده ومنابع آبی در مناطق مذکور به 
 .میزان زیادی کاهش یافته است

، ضمن اشاره به شرایط کم آبی در استان کرمانشاه، اظهار خبرنگار مهر منصور کیاور در گفتگو با
سال است که با مسئله خشک سالی رو به رو هستیم و با برداشت بی رویه از  21داشت: حدود 

 منابع آبی در سال های آینده به بحران نزدیک تر خواهیم شد.

نیز گفت: خشک سالی، کم وی در ادامه در خصوص خشیکدن چشمه های آب طاق بستان 
بارانی و کمبود آب در منابع زیرزمینی علت اصلی ناپدید و خشک شدن چشمه های طاق بستان 

 است و باید علت را در ریشه و منبع اصلی آب در طاقبستان جست و جو کرد.

کیاور توجه به تاثیر جاذبه توریستی طاق بستان از نظر منطقه ای را ضروری دانست و افزود: 
این موضوع مهم بپردازند و   ادهای مربوطه باید با برگزاری جلسات متعدد و کارشناسی شده بهنه

 با یافتن راهکار مناسب برای آن چاره اندیشی کنند.

مدیر عامل آبفا استان کرمانشاه همچنین به خشکیدن سراب نیلوفر به عنوان یکی از مناطق 
اشت: با توجه به سونامی خشکسالی و کاهش تفریحی و گردشگری استان اشاره کرد و اظهار د

سطح منابع آب زیرزمینی، وقوع این شرایط دور از انتظار نبوده است و باید در این زمینه از نظر و 
راهکار کارشناسان مربوطه استفاده کرد. وی خاطر نشان کرد: منطقه سراب نیلوفر دارای سفره 

از حد از آب این سراب در حوزه کشاورزی و  های زیرزمینی متعدد بوده است اما استفاده بیش
 همچنین کمبود بارش ها موجب شده که این سراب خشک شود.
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این مسئول مناطق توریستی و گردشگری کرمانشاه را جزو سرمایه های ارزشمند این استان 
عنوان کرد و گفت: مناطق گردشگری با همه منابع طبیعی متعارف و شناخته شده آن جزو سرمایه 

  ی فرهنگی و ملی است که باید مورد رسیدگی و توجه ویژه باشد.ها

==================== 

 /به دليل بدهی

 را به تعطيلی کشاند« شرکت پلی اکریل اصفهان»قطع انشعاب گاز 

http://www.mehrnews.com/news/2858029 
 

معاون تولید و  آمده است : 49تیر  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/اصفهان درتاریخ دوشنبه 
دلیل  برداری شرکت پلی اکریل اصفهان گفت: گاز شرکت پلی اکریل از صبح امروز به بهره

 .کارگر این کارخانه از کار بیکار شدند 211هزار و  2بدهی زیاد قطع شد و 
اظهار داشت: در سالجاری حدود دو میلیارد تومان از  خبرنگار مهر سعادت بهرامی در گفتگو با

است پرداخت کردیم اما به بدهی خود را که تنها بخش کوچکی از حجم بدهی ما به شرکت گاز 
 .دلیل نداشتن توانایی در پرداخت باقی بدهی انشعاب این کارخانه امروز قطع شد

وی بیان داشت: سال گذشته در جلسه ای که با مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان داشتیم 
اده مقرر شد که بدهی گذشته را به صورت اقساطی بپردازیم و هر ماه پول گاز به شرکت گاز د

 .شود

معاون تولید و بهره برداری شرکت پلی اکریل خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی 
هزار تن محصول  12که جو بازار راکد است و هیچ گونه خرید و فروشی انجام نمی گیرد بنابراین 

یم به توافق تولید شده این شرکت در انبارها باقی مانده است و چون به فروش نرسید ما نتوانست
 .خود با شرکت گاز عمل کنیم

وی اعالم کرد: با توجه به اینکه شرکت گاز در این یک ساله با وجود بدهی زیاد با ما همراهی کرد 
 .اما باید تمام شرایط یک واحد تولیدی را در نظر می گرفت و بعد اقدام به قطع گاز می کرد

های انرژی هیچ یک از واحدهای  اید حاملبهرامی اضافه کرد: براساس دستور العمل دولت نب
تولیدی در حال کار به منظور حمایت از تولیدات داخلی قطع شود و این اقدام شرکت گاز خالف این 

 .دستورالعمل است

معاون تولید و بهره برداری شرکت پلی اکریل اظهار داشت: دیروز یک اخطار از شرکت گاز برای ما 
 .پلی اکریل قطع شدارسال و صبح امروز گاز شرکت 

های حاصل از حامل  درصد از هزینه ۳1وی اعالم کرد: بر اساس دستورالعمل دولت مقرر شد که 
 .های انرژی به بخش تولید تعلق بگیرد که این برنامه نیز اجرایی نشد

هزار نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم و  21گفتنی است؛ با تعطیل شرکت پلی اکریل 
های وابسته به شرکت پلی اکریل نظیر صنایع ریسندگی، بافندگی، فرش،  ارخانهغیرمستقیم از ک

فاستونی، پوشاک، پتو و سایر بیکار می شوند چراکه با تعطیلی این واحد تولید در فعالیت این 
 .صنایع نیز خلل وارد می شود

======= 

 :رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

 فی استان تهران از محل سفره های زیر زمينیدرصد آب مصر۱۹تامين 

http://www.mehrnews.com/news/2857655 
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رئیس  آمده است : 49تیر  22یار درتاریخ دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/شهر
درصد  ۴۵سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با توجه به کاهش نزوالت آسمانی،

 .از آب مصرفی استان تهران، از محل سفره های زیر زمینی تامین می شود
با  خبرنگار مهر گفتگو بـانعمت هللا ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در 

اشاره به عـزم و تالش جدی مجموعه استانداری به منظور عبور از بحران کم آبی در این استان 
هران از پنج سد تغذیه و تامین می شود که درصد از آب مصرفی در استان ت ۷1تا  ۶۵اظهار داشت: 

 .درصدی مواجه شده است 1۵تا 11به دلیل کاهش نزوالت آسمانی، این میزان باکاهش 

وی افزود: در صورتی که مجموعه استان تهران را در قالب یک رینگ فرض کنیم، سد طالقان و سد 
قرار می دهند که بخشی از لتیان به ترتیب حوزه های غربی و شرقی این استان را تحت پوشش 

 آب مورد نیاز استان از این منبع تامین می شود.

کیلومتری در منطقه غربی استان تهران، سد ماملو نیز بخشی  ۳1ترکی گفت: با احداث تونلی 
دیگر از آب مصرفی را پوشش می دهدکه در مجموع آب های مورد اشاره بصورت شبکه برای 

 مصرف هدایت می شوند.

مان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران یادآور شد: الگوی صحیح و بهینه مصرفی رئیس ساز
شهروندان در کنار توسعه سیستم های آبیاری نوین در مجموع از عواملی به شمار می رود که 
عبور از بحران کم آبی را بیش از پیش تسهیل می کند و امیدواریم با افزایش نزوالت آسمانی، 

 ها در این عرصه به حداقل ممکن کاهش یابد. مشکالت و نارسایی

======= 

 همدان/  .۳-آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم

 کمبودآب وافزایش مهاجرت از روستاهای همدان

آب ، ادامه  آمده است : 49تیر  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/همدان درتاریخ دوشنبه 
ها به خطر انداخته و به بزرگترین چالش پیش رو تبدیل  اغلب شهرستانزندگی روستایی را در 

روستای استان به وسیله تانکر  ۴1شده به طوری با آغاز نشدن فصل تابستان آبرسانی به 
 .شود انجام می

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»ر شده است. دومين منتش« آب در استانهای کشور

، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر توليدی دفاتر سرپرستی استانهای
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »وانبا عن  نخستين پرونده ویژه استان ها

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور
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، خشكسالی و بحران آب از تنش های مهم زيست محیطی سالهای اخیر خبرنگار مهر به گزارش
است كه مشكالت زيادی را به دنبال داشته و كمبود بارش، حفر چاه های عمیق و افزايش دما هم 

 شاند و روز به روز از ذخاير آبی کشور می كاهد.مزيد علت شده و ايران را به ورطه كم آبی می ك

مقايسه منابع و ذخاير آبی طی سالهای گذشته با اين روزها به خوبی گويای اين واقعیت است كه 
در كنار كاهش میزان بارندگی و البته مصرف باالی آب توسط شهروندان، خشکسالی هشدار جدی 

 در مسیر كم آبی كشور محسوب می شود.

منطقه خشک و نیمه خشک بیابانی واقع شده و به دلیل کاهش میزان نزوالت جوی طی ایران در 
سال های گذشته، رشد جمعیت، سطح بهداشت و مصرف بیش از اندازه از منابع آب های زیر 
زمینی و سطحی با بحران آب مواجه شده است که در همین راستا استان همدان نیز با وجود 
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http://mehrnews.com/news/2778990/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.mehrnews.com/


ی واقع شده اما چند سالی است که به دلیل کاهش میزان نزوالت اینکه در یک منطقه کوهستان
 .آسمانی با مشکل جدی کم آبی مواجه شده و در مرز هشدار قرار گرفته است

در گذشته مشکالت آب در مقیاس محلی مطرح بود اما اکنون این مشکالت در مقیاس های کلی، 
 .منطقه ای و حتی جهانی مطرح شده است

ی به عمل آمده الگوی مصرف آب آشامیدنی براي يک نفر در سال معادل يک بر اساس بررسی ها
مترمکعب برآورد شده است در حالی  111لیتر( و برای بهداشت به ازای هر نفر  1111مترمکعب )

که در ايران اين رقم به دلیل استفاده نادرست از آب آشامیدنی برای شست و شوی اتومبیل، 
درصد بیشتر از الگوی  ۸1تا  ۷1لباس شويی و ظرف شويی حدود  استحمام، آبیاری باغچه ها،

 جهانی آن است.

مترمکعب برای هر نفر در سال است که اين رقم در  ۵۸1میانگین آب مصرفی سرانه جهان در حدود 
مترمکعب و اين امر بیانگر اتالف منابع آب و اسراف حیاتی ترين عنصر حیات  1۳11ايران حدود 

 است.

 ليتر است .۲۱آب در روستا ها در هر شبانه روز بيش از سرانه مصرف 

یکی از نکاتی است که می تواند از هدررفت آب جلوگیری کند نهادینه کردن رعایت الگوی مصرف در 
بین مردم به خصوص جامعه روستایی است و با توجه به اینکه سرانه مصرف آب در روستا ها در هر 

 .ای کاهش آن باید چاره اندیشی کردلیتر است بر ۳۴1شبانه روز بیش از 

به خطر انداخته و به بزرگترین چالش  آب، حیات و ادامه زندگی روستایی را در اغلب شهرستان ها 
روستا همدان به وسیله  ۴1پیش رو تبدیل شده به طوری با آغاز نشدن فصل تابستان آبرسانی به 

 شود. تانکر انجام می

اتی از جمله آبرسانی از طریق سد تالوار واقع دراستان زنجان برای حل معضل آب در استان اقدام
 انجام شده که متاسفانه هنوز به سرانجام نرسیده است.

گفت:  خبرنگار مهر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان در همین زمینه به
 ۷1۶جمعیت روستاهای استان همدان  1۳41کن سال براساس سرشماری عمومی نفوس و مس

روستا باالی  4۳2روستای استان سکونت دارند و از این تعداد روستا  11۷2هزار نفر است که در 
 خانوار هستند. 21

روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضالب  ۷۶۵حبیب مومیوند با بیان اینکه از این تعداد روستا 
 هزار مشترک عنوان کرد. 1۵۵رکین را روستایی قرار دارند تعداد مشت

درصد اعالم کرد و اظهار داشت: آب شرب روستاهای استان  ۸۴وی شاخص بهره مندی استان را 
چشمه و قنات تامین می شود که شرکت آب و  ۴11حلقه چاه عمیق و دستی و  411 از طریق

شک شدن تعدادی از این کند اما متاسفانه هر روز شاهد خ فاضالب تک تک نقاط استان را رصد می
 .های استان هستیم ها و چشمه چاه

مومیوند به بروز خشكسالی در چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: کاهش بارندگی ها موجب كم 
آبی و خشك شدن تعدادی از منابع تامین آب شده و از آنجايی كه پروژه ها و وظايف شركت آب و 

ون آب امكان سكونت و زندگی میسر نیست، لذا وظايف فاضالب روستايی تعطیل بردار نیست و بد
و مسئولیت شركت دو چندان شده كه اين وضعیت ايجاب می كند مسئوالن نگاه بلند تری به 

 برنامه ريزی و در نهايت اعتبارات آب روستایی داشته باشند.

شده و همین وی با تاکید براینکه هر گونه كم توجهی به مقوله آب روستايی زمینه ساز مهاجرت 
امر پیامدهای ناگواری را ایجاد می کند، گفت: آب زير ساخت توسعه و پايه زندگی در هر کشوری 

 است و مسئوالن باید تامین آب روستاها را در اولويت اول کارهای مدیریتی خود قراردهند.

ها نسبت به سال  وی با بیان اینکه وضعیت آب در استان همدان بحرانی است و بارندگی
ها به ویژه در  درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: با توجه به کاهش بارندگی ۴۵ گذشته
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تر است که در این زمینه قصد داریم با تكمیل  شهرهای شمالی استان مشکل کمبود آب جدی
مجتمع های آبرسانی، حفر چاه های جديد، تداوم مديريت مصرف و فرهنگ سازی برای مصرف آب 

 روستايی را به حداقل ممكن برسانیم.تنش آبی در مناطق 

مومیوند ايجاد مجتمع های آبرسانی را از اقدامات راهبردی برای تامین و توزيع آب روستايی دانست 
مجتمع آبرسانی برای روستاهای استان تعريف شده كه هریک اين مجتمع  ۵۸و گفت: هم اكنون 

 روستا را تحت پوشش می دهد. ۳1ها سه تا 

هزار نفر از جمعیت روستايی استان آبرسانی مي كنند، افزود :  ۴۴1نكه مجتمع ها به وی با بیان اي
مجتمع در اولويت برنامه كاری اين شركت قرار دارد كه اين تعداد مجتمع  14در حال حاضرايجاد 

روستای استان است كه امیدواریم با تخصیص اعتبار برای اين پروژه ها درآینده  14۶تامین كننده آب 
 دیک شاهد بهره برداری از اين مجتمع ها باشیم.نز

مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايی استان همدان به اجرای پروژه های زير ساختی 
آبرسانی به منظور رفع بلند مدت مشكل آب روستايی اشاره کرد و اظهارداشت: در اين زمینه 

حلقه چاه موجود و  ۴۵تعمیق  حلقه چاه جديد، نسبت به كف كنی و ۳۳پارسال عالوه بر حفر 
اليروبی و مرمت شمار قابل توجهی از چشمه ها و قنوات اقدام شد و در سالجاری نیز اقداماتی 

کیلومتر اصالح، تعریض و ایجاد  ۳۵کیلومتر خط انتقال آب،  ۶1حلقه چاه، اجرای  ۶1همچون حفر
 خزن انجام شده است.رشته چشمه و قنات و ساخت دو هزار متر مکعب م 1۴شبکه، الیروبی 

روستا در  ۶1به  42روستا درسال  211مومیوند با اشاره به اینکه پارسال میزان آبرسانی سیار از 
انشعاب  ۵11كاهش يافت، اظهارداشت : ترمیم خطوط انتقال آب، شناسايي سه هزار و  4۳سال 

ب روستاهای استان غیر مجاز و مديريت مصرف آب از جمله كارهای انجام شده برای تامین آب شر
 بوده است.

روستا که حدود شش درصد جمعیت روستایی  ۴1وی یادآورشد: درخردادماه سالجاری به حدود 
 استان را شامل می شود با تانکر آبرسانی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان با اظهار تاسف از اينكه برخالف اقدامات 
رف بهینه شاهد مصرف آب شرب روستايی در باغچه ها، باغ، شستشوی انجام شده در جهت مص

اماكن و ساير امور روستايی هستیم، گفت: تعرفه های موجود آب بهاء روستايی هیچ نقشی در 
بازدارندگی مصرف نداشته و برگشت سرمايه چندانی براي بازسازی تاسیسات آب روستايی 

 ندارد.

فرهنگ بهداشت عمومی در شهر و روستا، باال رفتن سرانه در  مومیوند با بیان اينكه نزديك شدن
آمد روستائیان و همچنین نبود توجه به رعايت الگوی مصرف و غیره مصرف آب شرب در روستاها را 

باال برده است، افزود: رفع اين مشكالت به شدت نیازمند سیاست گذاری جديد در بحث تامین و 
 استفاده آب روستايی است.

ورشد: روستائیان استان بیش از سه میلیارد تومان به اين شركت بدهكارند در حالی که كه وي یادآ
 آب بها مصرفی ماهیانه يك خانوار روستايی مبلغ زیادی از سبد خانوار را تشکیل نمی دهد.

 ميليارد تومان اعتبار است ..۱تكميل پروژه های آبرسانی به روستاهای استان نيازمند 

دامه با اشاره به اینکه تكمیل پروژه های آبرسانی به روستاهای استان نیازمند این مسئول در ا
است، اظهارداشت :در اين راستا عالوه بر اينكه نیازمند  4۳میلیارد تومان اعتبار به قیمت سال  1۶1

كمك جدی دولت و همكاری مشتركان هستیم بلکه نیازمند همراهی خیران نیز هستیم که مارا در 
 كمك كنند.اين مسیر

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان با اشاره به اینکه مشکالت جدی که این 
شرکت با آن درگیر است در سه بخش خالصه می شود، گفت: وضعیت بحرانی آبهای زیر زمینی و 

روان آبهای استان، کمبود شدید اعتبارات در دو سال گذشته و همچنین مصرف بی رویه آب در 



سطح روستاها و عدم رعایت الگوی مصرف گاهی تا دو برابر الگوی مصرف از جمله مشکالت 
 .است

شركت آب و فاضالب  42و  41مومیوند در ادامه با بیان اینکه برغم مشكالت موجود در سال های 
رات درصد از اعتبا 11روستايی استان همدان با كمبود شديد اعتبار مواجه بود، افزود: در اين سالها 

میلیارد تومان بود كه این میزان اعتبار فقط صرف كلر زني و  11مورد نیاز ما تخصیص يافت كه كمتر از 
 اصالح شبكه های موجود شد.

با اهتمام و نگاه ویژه دولت و مجلس به جامعه روستايی  4۳وی اظهارداشت: خوشبختانه درسال 
 4۳ب شد به طوری كه اعتبارات سال رديف اعتباری ويژه ای برای مجتمع های آب رسانی تصوي

 درصدی داشت. ۳۵1رشد  42درمقایسه با سال 

میلیارد  ۳۸شركت آب و فاضالب روستايی استان را  4۳این مسئول میزان اعتبارات مصوب سال
 میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص یافت. 1۸تومان اعالم كرد و ابرازداشت: حدود 

حلقه  4۳تایی استان همدان با اشاره به اینکه سال گذشته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روس
چاه جدید در استان همدان حفر شد یکی از مشکالت اساسی آب روستایی را انشعابات غیرمجاز 

هزار انشعاب غیرمجاز در روستاهای استان وجود دارد  21دانست و گفت: طبق برآورد صورت گرفته 
شناسایی شد که نقش مهمی در مدیریت مصرف  4۳سال که از این تعداد پنج هزار انشعاب در 

 .آب خواهد داشت

مومیوند با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب روستایی در زمینه مدیریت مصرف آب و برخورد با 
انشعابات غیرمجاز اقدامات خوبی انجام داده است، یادآورشد: انشعابات غیرمجاز پس از 

 .شوند مراجع قضایی معرفی می شناسایی قطع خواهند شد و متخلفان به

مومیوند با اشاره به اینکه ساماندهی وضعیت نابسامان آبهای زیر زمینی همکاری همه دستگاه 
ها و قنوات در حال بازسازی و الیروبی  های مرتبط را می طلبد، عنوان کرد: تعدادی از چشمه

ن امسال را به خوبی پشت هستند و اگر مردم همراهی داشته باشند امیدواریم بتوانیم تابستا
 .سر بگذاریم

مومیوند با تاکید براینکه آب شرب روستاها از لحاظ بهداشت مطمئن هستند، گفت: کلر زنی آب 
روستاها توسط دستگاه های کلرزن گازی و مایعی انجام می شود و از مطلوبیت میکروبی 

 .مناسبی برخوردار است

ن آب شرب بهداشتی خط قرمز شرکت آب و فاضالب مومیوند در پایان با تاکید بر اینکه تامی
روستایی است و تحت هیچ شرایطی آب ناسالم در اختیار مردم قرار نمی گیرد، گفت: عالوه بر 

نظارت مراكز بهداشتی و درمانی، آب شرب روستايی همواره در هشت آزمايشگاه موجود شرکت 
 مورد سنجش قرار می گیرد.ماه  ۶آبفار در پارامترهایی همچون فیزیک وشیمیایی هر 

اما هم اکنون یکی از مهمترین مشکالت پیش روی استان که به مسائل و مشکالت روستاها 
گردد مشکالتی است که در نهایت به کاهش تولید محصوالت کشاورزی و درنهایت مهاجرت  بازمی

 ها می انجامد. روستاییان به شهر

با بیان اینکه براساس  خبرنگار مهر گفتگو بامدیرکل آمار و اطالعات استانداری همدان در 
 2۶۸هزارو ۷۵۸جمعیت استان یک میلیون و  1۳41سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

 ها هستند. نفر زن ۸۳2هزار و ۸۷۴نفر مرد و  ۴۳۶هزار و  ۸۸۳نفر بوده است، گفت: از اين تعداد 

هزار و  ۷1۶نفر در نقاط شهری و  ۶1۵هزار و ۴1چیان با بیان اینکه یک میلیون و محمدرضا ساغر
نفر ازجمعیت استان نیز غیرساکن  44۴نفر در نقاط روستایی ساکن هستند، اظهارداشت:  ۶۶4

 هستند.

 نفر دراستان جابجا شده اند ۳.۳هزار و  ۱.۵براساس آخرین سرشماری 
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 212هزار و  114انجام شده  1۳41ین سرشماری که در سال وی در ادامه یادآورشد: براساس آخر
مورد مربوط به شهرستان همدان  ۷۸1هزار و  ۵1نفر در استان جابجا شده اند که از این میزان 

 است.

هزار و 11۷مدیرکل آمار و اطالعات استانداری همدان با بیان اینکه جمعیت شهرستان اسدآباد 
نفر در  1۷شش هزار و  1۳41رین سرشماری در سال شش نفراست، اظهارداشت: براساس آخ

 این شهرستان جابجا شده اند.

مورد عنوان کرد  ۷۵۵ساغرچیان میزان جابجایی های صورت گرفته درشهرستان بهار را سه هزار و 
 نفردر این شهرستان ساکن هستند. ۸۶4هزار و 12۳و ابراز داشت: درمجموع 

فته در دو شهرستان تویسرکان و رزن هم اشاره کرد و وی در ادامه به جابجایی های صورت گر
مرود جابجایی صورت  ۵2۷و چهار هزار و  2۳۶گفت: در این دو شهرستان به ترتیب پنج هزار و 

 گرفته است.

ساغرچیان به جمعیت شهرستان های فامنین و کبودرآهنگ نیز اشاره کرد و افزود: در این دو 
 نفر ساکن هستند. 1۷1هزار و  1۴۳فر و ن ۴۸۵هزار و  ۴2شهرستان به ترتیب 

جابجایی های  1۳41وی اظهارداشت: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 
 ۵۷۷هزار و  11مورد و درشهرستان کبودرآهنگ نیز  ۳۶۶صورت گرفته در شهرستان فامنین هزار و 

 مورد بوده است.

 4۸2هزار و  2۸۷در شهرستان مالیر را مدیرکل آمار و اطالعات استانداری همدان جمعیت ساکن 
 مورداعالم کرد. ۸۷۶هزار و  1۷نفرو آمار جابجایی های این شهرستان را 

مورد  ۶۷ساغرچیان در پایان جابه جایی های صورت گرفته در شهرستان نهاوند را هشت هزار و 
 نفر دراین شهرستان ساکن هستند. ۷11هزارو  1۸1عنوان کرد و گفت: 

ست اینکه در حال حاضر تأمین آب درحوزه شرب و کشاورزی به دغدغه بزرگ آنچه مسلم ا
روستاییان و البته مسئوالن تبدیل شده و این مشکالت عالوه براینکه دامن کشاورزی را به شدت 

آید، به حوزه شرب مردم نیز وارد و عمالً به  گرفته وعمالً یک تهدید بزرگ در این راه به حساب می
 دیل شده است.یک مشکل جدی تب

با این تفاسیر و با توجه به اینکه کشور ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و در چند 
سال اخیر شاهد کاهش نزوالت آسمانی در کشور هستیم، رسالت و وظیفه مردم، مسئولین، 

 .اصحاب مطبوعات و رسانه ها برای صرفه جویی و مصرف اصولی آب دو چندان شده است

نکته قابل توجه این است که عمده مصرف آب در روستاها صرف مصارف دیگری از جمله  همچنین
آبیاری باغ، دام و... می شود که با توجه به محدودیت منابع آب، روستاییان باید قدر این مایه حیاتی 

را بدانند و به منظور ترویج فرهنگ کاهش مصرف آب و نهادینه کردن مدیریت مصرف، آموزش های 
 م در این زمینه به مشترکین داده شودالز
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  نفس رودخانه کشکان به شماره افتاده است
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استان لرستان که آمده است :  4۴تیر  22به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در تاریخ 

سرزمین آبشارها و رودهای خروشان است امروزه با بحران بی آبی روبرو شده و رگهای 
  سرزمین یکی پس از دیگری در حال بی جان شدن و خشک شدن است.حیاتی این 

 
به گزارش ایرنا، حوضه آبریز کشکان در یکی از سرشاخه های پر آب رودخانه کرخه قرار دارد 
و حدود یک سوم از خاک لرستان را در برمی گیرد و شهرستان های خرم آباد، کوهدشت، 

  ند.الشتر و پلدختر در مسیر حرکت آن قرار دار
این حوزه آبریز از سمت شمال غرب به رودخانه گاماسیاب، غرب و جنوب غربی به رودخانه 

سیمره و از شرق به سر شاخه های فرعی رودخانه دز و از جنوب به زیر حوزه های مشرف 
  به رودخانه کرخه محدود می شود.

ژی ایران جزئی این حوزه راهبردی تامین آب استان و حتی کشور در تقسیم بندی هیدرولو
از حوضه آبریز خلیج فارس به شمار می آید و سر شاخه های اصلی آن از دامنه کوه های 

  مرتفع و برفگیر گرین و میش پرور سرچشمه می گیرند.
در طول مسیر اصلی دیگر رودخانه های فرعی نظیر چم زکریا، خرم رود، چولهول و مادیان 

سیستم واحد رودخانه کشکان را تشکیل می رود می پیوندند و سرانجام به صورت یک 
  دهند.

این در حالی است که در حال حاضر این ظرفیت عظیم به دلیلی کم توجهی در حال از 
  دست رفتن است .

خطر خشکیدگی رودخانه َکشکان در استان لرستان موضوعی است که در چند سال اخیر 
هشدار داده شده بود اما  مدام از سوی کارشناسان و رسانه ها به مسئوالن استان

اهمیت ندادن به این موضوع و نداشتن تصمیم جدی از سوی مسووالن استان سبب شد 
که این کابوس به واقعیت تبدیل شده و بخشی از این رودخانه حیاتبخش که نقش مهمی 

  در کشاورزی استان لرستان دارد خشک شود.
در چند نقطه مسیر رودخانه از مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در این باره گفت:

جمله نزدیک پلدختر و چم گردالی جریان آب کامالَ قطع شده که در تاریخ این رودخانه بی 
محیطی در مسیر کشکان و سیمره منجر شده سابقه بوده و به یک فاجعه عظیم زیست

  است.
ه در مهرداد فتحی بیرانوند افزود: خشک شدن رودخانه کشکان در شرایطی رخ داده ک

تلمبه آب غیرمجاز برای  1,۳۸۳و در سطح استان لرستان  2۷1منطقه پلدختر یک هزار و 
 برداشت آب از این رودخانه وجود دارد.

وی اظهار کرد : کشت برخی محصوالت مانند هندوانه، طالبی و برنج در این منطقه آب 
  بسیاری طلب می کند.

نه کشکان در بخشی از شهرستان فتحی بیرانوند تصریح کرد :در حال حاضر رودخا
کوهدشت تا شهرستان پلدختر در منطقه چم مهر و هلوش خشک شده و حیات آبزیان از 

  بین رفته است.



فتحی بیرانوند گفت: بر اساس کنوانسیون یک سوم حقابه ها مربوط به حوزه اکوسیستم 
ت زیست محیط زیست است که این حقابه نه تنها در لرستان تامین نشده بلکه حیا

  محیطی لرستان در حال نابودی است.
وی افزود :این رودخانه و سر شاخه های آن در تأمین آب کشاورزی شهرستان های الشتر، 

 خرم آباد و پلدختر نقش بسیار مهمی دارد .
درصد از اراضی کشاورزی شهرستان پلدختر، توسط  ۸2فتحی بیرانوند اظهار کرد: حدود 

شود و این رودخانه در واقع شاهرگ حیاتی پلدختر محسوب  رودخانه کشکان تأمین می
  می شود .

وی با تاکید بر اینکه در اثر بروز خشکسالی های اخیر به مقدار زیادی از حجم آب این 
رودخانه کاسته شده است تصریح کرد: علت های فراوانی در سال های اخیر مبنی بر 

بیان شده است که برای ارزیابی و فهم  کاهش میزان آب این رودخانه و سر شاخه های آن
دقیق علت های کم شدن دبی آب حوزه کشکان باید اظهار نظر دقیق و کارشناسی انجام 

 شود.
 

========== 

 :معاون استاندار سمنان

 حلقه چاه واجد شرایط نصب کنتور هوشمند در شاهرود وجود دارد .۹۹
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معاون  آمده است : 49تیر  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/شاهرود درتاریخ دوشنبه 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود ضمن تاکید بر اهمیت ضرورت صرفه جویی در 

ور هوشمند در این حلقه چاه واجد شرایط نصب کنت ۵۵1مصرف آب، گفت: در حال حاضر 
 .شهرستان وجود دارد

، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در شورای نشست حفاظت خبرنگار مهر به گزارش
حلقه چاه واجد  ۵۵1از منابع آب شهرستان شاهرود که در فرمانداری برگزار شد با اشاره به وجود 

هوشمند در شهرستان، افزود: برای نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های آب  شرایط نصب کنتور
 در اختیار کشاورزان، مالکان، بهره برداران و نهادهای دولتی نیاز به فرهنگ سازی است.

وی با بیان این مطلب که به سبب نبود توازن میان برداشت و تغذیه در سفره های زیر زمینی باید 
برداران به نصب کنتور هوشمند ترغیب شوند، تاکید کرد: در این مورد نباید از  مالکان چاه ها و بهره

 قوه قهریه استفاده کرد.

 کمبود آب در روستاهای مغان، سطوه و طرود جدی است

متری  ۳1۳فرماندار ویژه شاهرود با یادآوری این مطلب که در برخی مناطق شهرستان تا عمق 
هم اندیشی اعضای شورای مذکور برای یافتن راهکار مناسب زمین به آب برخورد نشده، خواهان 

در این ارتباط شد و خاطرنشان کرد: با وجود کمبود آب در روستاهای مغان، سطوه و طرود، نصب 
 کنتور هوشمند در کنترل میزان برداشت آب تاثیر گذار خواهد بود.

از سفره های  هاشمی ضمن بیان این مطلب که عالوه بر خشکسالی، برداشت بی رویه
زیرزمینی موجب تسریع کم آبی شده، بر اصالح روشهای کشت، ترویج و ترغیب مردم به اجرای 

 طرح های آبیاری نوین و کشت گیاهان کم آبخواه تاکید کرد.

 حلقه چاه اقدام به خرید و نسب کنتور هوشمند کردند ..۱مالکان 

با اشاره به اینکه تاکنون نسبت به  رئیس اداره امور آب شهرستان شاهرود نیز در این نشست
حلقه چاه آب شهرستان اقدام شده است، اظهار داشت: مالکان و 1۵1نصب کنتور هوشمند در

 حلقه چاه نیز نسبت به خرید کنتور هوشمند اقدام کرده اند.111بهره برداران 
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ی بهره مورد اخطاریه نسبت به تسریع در نصب کنتور هوشمند برا 211 به گفته محمد بخشی 
حلقه چاه  ۴1فقره پرونده هم در مراجع قضایی مطرح است که از این میان  ۳1برداران صادر شده و 

در اختیار نهادهای دولتی است و این نهادها به دلیلی نبود اعتبار نسبت به خرید یا نصب کنتور 
 اقدام نکرده اند.

ب کنتور هوشمند نیاز به کار عملی وی با یادآوری این مطلب که با وجود همکاری دستگاه ها در نص
وجود دارد خواست اداره برق شاهرود در قطع انرژی الکتریکی چاه هایی که اضافه برداشت دارند 

 با این اداره همکاری کند.

 اغلب چاه های شاهرود و ميامی عميق هستند

بق قانون این رئیس اداره برق شهرستان شاهرود نیز در پاسخ این درخواست با اشاره به این که ط
اداره به جزء حکم دادگاه مجاز به قطع برق چاه آبی که بدهی ندارد نیست، افزود: نصب کنتور 
هوشمند بر روی چاه از نظر این اداره مهم است، نه خرید کنتور و این اداره مخالف نصب کنتور 

 ریم.هوشمند نیست و ما بدون مصوبه و نیز مجوز دادستانی حق قطع برق چاه آب را ندا

فرهاد علی بیک با بیان این مطلب که این اداره مجاز به برق دار کردن چاه های عمیق و نیمه 
عمیق بدون پروانه اولیه نیست، خاطر نشان کرد: اغلب چاه های شهرستان شاهرود و میامی به 

 جز بخش کالپوش عمیق هستند.

 دستگاه های دولتی اقدام به نسب کنتور هوشمند نکردند

اره جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود نیز با بیان این مطلب که به دلیل خرده مالکی بودن رئیس اد
چاه های آب کشاورزی تعداد بهره برداران بر خالف شهرستان میامی که عمده مالک هستند، در 

شاهرود زیاد است، تصریح کرد: نصب کنتور هوشمند در برنامه پنجم توسعه در دستور کار قرار 
 دستگاه ها دولتی به آن عمل نکردند.داشت ولی 

 ۷۸1محمدرضا قاسمی در خاتمه با عنوان اینکه تعداد چاه های دارای مجوز شهرستان شاهرود 
 میلیون ریال اعتبار نیاز است.۶1تا  ۳1حلقه است، گفت: برای نصب هر عدد کنتور هوشمند 

========== 
 
 :ال و بختياریدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحم

 مهمترین مشکل شهرک صنعتی شهرکرد کمبود آب است

http://www.mehrnews.com/news/2858324 
 

مدیر دفتر  آمده است : 49تیر  22زاری دولتی مهر/ شهر کرد درتاریخ دوشنبه به گزارش خبرگ
هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شهرک صنعتی 

شهرکرد بررسی میدانی شده است، گفت: مهمترین مشکل شهرک صنعتی شهرکرد کمبود 
 . آب است
، ملک محمد قربان پور بعد ازظهر دوشنبه در کارگروه برسی مشکالت خبرنگار مهر به گزارش

اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری، گفت: از مهمترین مشکالت در شهرک صنعتی شهرکرد 
 .کمبود آب است که باید در این راستا برای تامین آب واحدهای صنعتی تالش شود

شهرک های صنعتی استان برسی و مشکالت آنها شناسایی می شوند و وی گفت: تمام 
 .راهکارهای حل مشکالت واحد های صنعتی پیش بینی می شود

مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از اهداف برسی 
ن در صنعت کشور و واحد های صنعتی و واحد های کشاورزی این است که ببینیم جایگاه استا

قربان پور عنوان کرد: از اقدامات انجام شده تدوین سند صنایع  .تولید ناخالص چه جایگاهی است
 .تبدیلی کشاورزی در استان بوده است
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مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این استان توانمند و 
ه باید با استفاده از این ظرفیت ها در مسیر توسعه آن تالش دارای ظرفیت های بسیاری است ک

 .کرد

 .وی افزود: تالش مسئوالن در راستای استفاده از ظرفیت ها و ایجاد اشتغال در استان است

======== 

 :مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان

 کند برابر کمتر می .۱ای مصرف آب را  کشت گلخانه

مدیرعامل  آمده است : 49تیر  22دولتی مهر/ زنجان درتاریخ دوشنبه به گزارش خبرگزاری 
 .کند برابر می 11ای مصرف آب را  ای استان زنجان گفت: کشت گلخانه شرکت آب منطقه

ران در استان ، امیر حمید نیا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به بحخبرنگار مهر به گزارش
کند و باید برای توسعه این  برابر کمتر می 11ای میزان مصرف آب را  زنجان افزود: امروز کشت گلخانه

 .حوزه تالش جدی صورت گیرد

وی اظهار داشت: برای سودآوری مناسب کشاورزی و دستیابی به عملکرد باالی محصوالت توجه 
 .ای بسیار ضروری است به کشت گلخانه

ای استان زنجان، گفت: با کاهش مصرف آب میزان تولید محصول به  رکت آب منطقهمدیرعامل ش
برابر بیشتر از  11زایی در کشت گلخانه ای  برابر افزایش یافته و میزان اشتغال 1۷طور متوسط 

 .روش های سنتی است

 .شود حمید نیا تاکید کرد: استقبال از این روش باعث توسعه بخش کشاورزی می

شده و  سد احداث 11استان زنجان   ه در تشریح وضعیت سدهای استان زنجان گفت:وی در ادام
 .کند در دست احداث دارد و سد تهم از نوع خاکی بوده و آب شرب شهر زنجان را تأمین می

ای استان زنجان تصریح کرد: سد تهم آب شرب شهر زنجان را به  مدیر عامل شرکت آب منطقه
 .کند را تأمین میمیلیون مترمکعب  1۵.۴مقدر 

======= 

 مدیر امور منابع اب شهرستان کرمانشاه : 

 کارخانه آب معدنی در خشکی چشمه طاقستان بی اثر بوده است 

http://www.mehrnews.com/news/2858194 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/news/2858194
http://www.mehrnews.com/news/2858194


 
 
 

مدیر امور  آمده است : 49تیر  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ کرمانشاه درتاریخ دوشنبه 
منابع آب شهرستان کرمانشاه گفت: آب برداشت شده توسط کارخانه آب معدنی، یک لیتر در 

 .ی طاقبستان دخیل بوده باشدثانیه بوده که با این اوصاف نمی توانسته در خشک
، مرتضی حسن آبادی ظهر دوشنبه در کمیته بحران آب که در محل خبرنگار مهر به گزارش

فرمانداری شهرستان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: علت اصلی خشکیدگی چشمه های 
ار حلقه چاهی که در تنگه کنشت حفر شده اند، طاقبستان کاهش نزوالت جوی بوده و به چه

 .ارتباطی ندارد

وی افزود: درنظر داریم با اجرای برنامه های مختلف طی چشم اندازی بیست ساله به تعادل در آب 
 .های زیرزمینی برسیم و بتوانیم بحران آب را پشت سر بگذاریم

کارخانه آب معدنی بر آب طاق مدیر امور منابع آب شهرستان کرمانشاه در خصوص تاثیرگذاری 
بستان گفت: آب برداشت شده توسط کارخانه آب معدنی، یک لیتر در ثانیه بوده است که با این 

 .اوصاف نمی توانسته در خشکی طاقبستان دخیل بوده باشد

سال گذشته تعداد چاه های  ۳۵حسن آبادی به انسداد چاه های غیرمجاز اشاره کرد و افزود: طی 
ه حدی رسیده اند که در مدت یک یا دو سال نمی توان آنها را مسدود کرد با این وجود از غیرمجاز ب

حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است که تسریع این امر، حمایت دستگاه  ۵11ابتدای سال جاری 
 .قضایی و نیروی انتظامی را می طلبد

حلقه  4۷سراب نیلوفر وی با اشاره به خشک شدن سراب نیلوفر گفت: سال گذشته در منطقه 
چاه غیرمجاز مسدود شد و کشت های پرمصرف آبی نیز کاهش یافت. اکنون نیز در شعاع ده 

حلقه چاه مجاز وجود دارند و باتوجه به اینکه فاصله کانونی رعایت شده در خشکی  ۴21کیلومتری 
 .سراب نیلوفر تاثیر چندانی نداشته است

ز چاه های مجاز نیز گفت: هوشمندسازی کنتور چاه این مسئول درخصوص کنترل برداشت آب ا
های مجاز نیازمند زیرساخت هایی است که اعتبار آن هنوز تامین نشده است اما کنترل و نظارت 

 .بیشتری باید صورت گیرد

در ادامه این جلسه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه ضمن اظهار ناراحتی از 
قبستان عنوان کرد: بزودی اکیپ کارشناسی اعزامی از تهران برای خشکیدگی چشمه های طا

 .انجام آزمایشات و مطالعات دراین خصوص، کار خود را آغاز خواهد کرد

علی فعله گری با بیان اینکه خشک شدن طاقبستان با سراب نیلوفر متفاوت است، گفت: 
ای ما ارزش و مهم است چرا که بازگشت آب به چشمه های آن حتی به میزان یک لیتر در ثانیه بر

 .این چشمه ها هویت و اصالت طاقبستان هستند

وی به روند ثبت جهانی طاق بستان و تاثیری که خشک شدن چشمه ها بر آن می گذارد، گفت: 
میلیارد ریال برای آن  ۵1درصد پیشرفت داشته و تاکنون بیش از  ۵1برنامه های ثبت جهانی تا 
دقیقه هم قابل  ۳1همین دلیل خشکیدگی چشمه ها آن حتی به مدت اعتبار صرف شده است به 

 .قبول نیست

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: چاه های مجاز در شعاع چند 
کیلومتری طاقبستان هم مشکل دارند چرا که با وجود کاهش دبی آب در سال های گذشته، 

 .است و کارشناسان باید رسیدگی کنندخشکیدگی چشمه ها بی سابقه بوده 

======== 
 :مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد

 سازمان دولتی اصفهان..۱نصب سيستم های کاهنده آب در 
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مدیر کل   آمده است : 49تیر  22تی مهر/ اصفهان درتاریخ دوشنبه به گزارش خبرگزاری دول
سازمان دولتی 111مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: سیستم های کاهنده آب در 

 .استان اصفهان نصب شده است
خبری همایش ملی مصرف ، منصور شیشه فروش ظهر دوشنبه در نشست خبرنگار مهر به گزارش

ها  را به شهرداری  های سطحی آوری و هدایت آب بهینه آب در صنعت اظهار داشت: طرح جمع
 .تکلیف کردیم

 .نیز استفاده شود  وی اضافه کرد: نیاز است از طرح بازچرخانی آب در صنایع

های نوین  سیستممدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: امیدواریم با استفاده از 
جویی منابع آبی را در استان  آبیاری برای آبیاری فضای سبز، همکاری بیشتری در راستای صرفه

 .شاهد باشیم

وی گفت: طرح جامع مصرف بهینه آب شرب استان اصفهان در حال تدوین است و در راستای 
 .اند های دولتی نصب شده های کاهنده در نهادها و دستگاه جویی نیز سیستم صرفه

شیشه فروش اظهار کرد: چند سالی است کمبود منابع آبی در استان را شاهد هستیم و در 
همین راستا مدیریت بحران وارد میدان شد و توانست طرح جامع خطرپذیری استان را با مشارکت 

 .های مختلف قرار دهد های استان تهیه و در اختیار دستگاه دانشگاه

ف بهینه آب شرب در حال تهیه است، عالوه بر آن در راستای وی ادامه داد: طرح جامع مصر
 .اند های دولتی نصب شده های کاهنده در نهادها و دستگاه جویی نیز سیستم صرفه

 اصفهان از نظر آب و هوا وضعيت مناسبی ندارد

استاد هواشناسی دانشگاه اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: اصفهان از نظر آب و هوا 
ناسبی ندارد و تنها راه خالص شدن از این وضعیت آگاه شدن نسبت به وضعیت موجود و وضعیت م

 .قبول چالش و چاره اندیشی برای آن است

ابوالفضل مسعودیان افزود: اصفهان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود توان پشتیبانی تعداد 
 .محدودی از جمعیت را دارا است

نسبت به مقیاس جهانی سه برابر بیشتر است که هر چه دما وی افزود: افزایش دما در ایران 
 .رود بیشتر باشد نیاز آبی هم باالتر می

========== 
 

  محيطی در لرستان فاجعه زیست
 

http://www.mehrnews.com/news/2858215 
 

مدیرکل حفاظت  آمده است : 49تیر  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر درتاریخ دوشنبه 
زیست لرستان از خشک شدن بخشی از رودخانه کشکان خبر داد و گفت: فاجعه  محیط

 .محیطی در پلدختر رخ داده است زیست
بیرانوند مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در شهرستان  ، فتحیخبرگزاری مهر به گزارش

، اظهار کرد: متاسفانه آب  پلدختر با اشاره به بازدیدی که از رودخانه کشکان در پلدختر داشته
چم »و درمنطقه  هایی از شهرستان کوهدشت تا شهرستان پلدختر بخش  در« َکشکان»رودخانه 

 .اند یا در حال مرگ هستند و تمام آبزیان این مسیر یا از بین رفته  خشک شده« هلوش»و « مهر
 

وی با بحرانی دانستن این وضعیت خواستار تشکیل جلسه ستاد بحران در مرکز استان شد و 
ن بحران به تمام ای اندیشیده نشود، ای افزود: وضعیت رودخانه کشکان اسفبار است و اگر فوراَ چاره

 .کند استان لرستان سرایت می
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و غیر   زیست لرستان با انتقاد از وضعیت کاشت محصوالت آب دوست مدیرکل حفاظت محیط
  رویه آب از رودخانه کشکان تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان لرستان و برداشت بی  استراتژیک و

رویه و  نند و با جلوگیری از کشت بیای باید به طور جدی به مسئله ورود ک شرکت آب منطقه
 .برداشت آب به احیای دوباره رودخانه کشکان کمک کنند

تلمبه آب غیر مجاز وجود دارد که اگر جلوی  2۷1وی گفت: در شهرستان پلدختر یک هزار و 
 .توان به احیای رودخانه کشکان امیدوار شد برداشت آنها گرفته شود می

==================== 
 :هواشناسی خوزستان مدیرکل

 خوزستان رتبه هفتم خشکسالی در کشور را دارد

http://www.mehrnews.com/news/2858092 
 

مدیرکل  آمده است : 49تیر  22برگزاری دولتی مهر/اهواز درتاریخ دوشنبه به گزارش خ
هواشناسی استان خوزستان گفت: این استان به لحاظ خشکسالی در مقایسه با سایر 

 .های کشور در رده هفتم قرار دارد استان
سالی خوزستان  وشنبه در جلسه کارگروه خشک، کوروش بهادری ظهر دخبرنگار مهر به گزارش

درصد کاهش بارش نسبت به سال زراعی گذشته  ۳4اظهار کرد: امسال در مرکز استان خوزستان 
 داشتیم؛ به گونه که امسال خوزستان هفتمین استان کشور از لحاظ خشکسالی است.

خود را شاهد بودیم  وی افزود: سال زراعی گذشته باوجود اینکه کاهش بارش نسبت به سال قبل
تری را در  ولی به لحاظ آماری در حد نرمال بود. ولی متأسفانه امسال وضعیت خیلی بحرانی

 خوزستان داریم.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: امسال حد نهایی دمای خوزستان بین یک تا یک و نیم 
روز گذشته نیز اکثر شهرهای  درجه و ۵1درجه افزایش پیدا کرد. دو روز گذشته شوش دمای هوای 

 درجه را تجربه کردند. ۵1خوزستان دمای 

های ساالنه در استان  بهادری عنوان کرد: در کنار افزایش رطوبت در خوزستان، شاهد کاهش بارش
سال  11سالی شدید بوده و خوزستان در  هستیم. متأسفانه رامشیر و ماهشهر، دارای خشک

 خشک در حال حرکت است. العاده اخیر به سمت منطقه فوق

های کشاورزی خوزستان استرس دما و رطوبت را در یک  درصد از زمین ۶۶وی تأکید کرد: بیش از 
 تبع آن محصوالت این بخش نیز دچار تنش شد. سال اخیر تجربه کردند که به

های بلندمدت هواشناسی، خوزستان برای  بینی مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در پیش
شود. البته این نکته  بینی می درصدی بارش باالی میانگین پیش 21تا  11ان ماه امسال افزایش آب

 درصد صحیح است. ۷1ها تا  بینی نباید فراموش شود که این پیش

 لزوم پرداخت معوض کشت به کشاورزان

د رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: اگر کشاورزان ضرر کنن
ممکن است امنیت هم دچار مشکل شود. دولت درست یا اشتباه به دو استان کشور معوض 

داند که این پول را برای کشاورزان  کشت پرداخت کرده؛ بنابراین خوزستان هم حق مسلم خود می
 این استان دریافت کند.

ت کشاورزان قدر برای دریافت معوض کش مسعود اسدی افزود: نمایندگان مجلس خوزستان باید آن
این استان اصرار کنند تا نتیجه موردنظر حاصل شود. به کشاورزان استان آذربایجان پنج میلیون 

تومان بابت هر هکتار معوض کشت پرداخت شد ولی با این حال هم نسبت به کم بودن مبلغ فوق 
 اعتراض داشتند.
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دهیم تا بلکه  هم رضایت میوی تصریح کرد: در خوزستان به هر هکتار حداقل سه یا چهار میلیون 
تواند انجام دهند و در واقع تنها  کشاورزان استان از گرسنگی تلف نشوند. بیمه هیچ کاری نمی

 ابزاری برای دریافت کمک از دولت و تزریق آن به بخش کشاورزی است.

عنوان  توان به بیمه داشت، گفت: مسئله ریزگردها باید به اسدی با تأکید بر اینکه هیچ امیدی نمی
عامل خسارت کشاورزی مطرح شود. میزان آب روستاها و احشام بسیار پایین بوده و در واقع باید 

 ای لحاظ شود تا بلکه با بحران مواجه نشویم. تمهیدات ویژه

وی عنوان کرد: سرنوشتی که قرار است در انتظار کشاورزان خوزستان باشد را باید به ما اعالم 
گیرد یا خیر. اگر به کشاورزان خوزستانی  که معوض کشت به آنها تعلق میکرده و درنهایت بگویند 

سازی کشاورزان  شوند. البته با آگاه کمک نشود در واقع آنها آخرین کسانی هستند که متضرر می
کنیم تا تبعات سیاسی که ممکن است توسط دشمنان ایجاد  استان در ارتباط با نبود آب سعی می

 شود، کاهش دهیم.

 حلقه چاه آب ۱۱شدن خشک 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان نیز در این جلسه بیان کرد: اگر به لحاظ کیفیت 
مشکلی در آب شرب پیش بیاید دیگر با پرداخت خسارت و پول قابل جبران نیست ولی در 

 های وارده را با پول جبران کرد. تواند خسارت کشاورزی می

مانده  چاه باقی 1۸شده و  های استان کامال خشک حلقه از چاه 11زود: اکبر علی مرادی اف علی
نیز با کاهش سطح دبی تا یک سوم روبرو هستند. اصال انتظار نداشتیم که در شمال و غرب 

 آبی روبرو شویم. خوزستان با این مشکالت کم

 ز داریم.میلیارد تومان اعتبار نیا 2۶وی افزود: برای عبور از بحران آبی تابستان به 

=================== 
 :معاون سازمان آب و برق خوزستان

 درصد است ۳حجم مفيد آب در حوزه کرخه 
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معاون سازمان  آمده است : 49تیر  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/اهواز درتاریخ دوشنبه 
آب و برق خوزستان گفت: حجم مفید آب موجود در حوزه کرخه تنها دو درصد و مارون تنها پنج 

 .درصد است
سالی  ، هوشنگ حسونی زاده ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه خشکمهرخبرنگار  به گزارش

های مشرف به استان، همگی دچار کاهش بارندگی  خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان و حوزه
میلیون  ۳11میلیارد و  12های خوزستان از مهرماه سال گذشته تاکنون حدود  اند. آورد رودخانه شده

میلیون مترمکعب نیز در حوزه  ۴۶۳یون مترمکعب در حوزه کرخه و میل ۷41مترمکعب بوده است. 
 مارون بود.

 ۵2درصد کاهش نسبت به دوره آمار و  ۸۳های استان امسال  وی افزود: در زمینه آورد رودخانه
ایم. همچنین حجم مفید آب امسال در حوزه کرخه  درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته

 ون نیز پنج درصد است.تنها دو درصد و در حوزه مار

های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: حجم مفید  معاون مطالعات پایه و طرح
بینی  میلیون مترمکعب است. پیش 42میلیون مترمکعب و در کرخه نیز  1۴1آب مارون در تیرماه 

عب نیز وارد رودخانه میلیون مترمک 11۶میلیون مترمکعب آب وارد رودخانه کرخه و  2۵شود  می
 مارون شود.

 2۷۸میلیون مترمکعب و خروجی نیز  ۳21حسونی زاده عنوان کرد: در سد کوثر، حجم مفید آب 
میلیون مترمکعب بود که کامال  ۴۴میلیون مترمکعب است. سهمیه زمستان خوزستان از این سد، 

http://www.mehrnews.com/news/2858085
http://www.mehrnews.com/news/2858085
http://www.mehrnews.com/


شده  زستان در نظر گرفتهمیلیون مترمکعب هم برای تابستان خو ۶۵مورد استفاده قرارگرفته و 
 است.

ایم ولی در سال  سالی داشته سال اخیر در خوزستان خشک 4وی بیان کرد: با وجود اینکه در 
 ها داریم. سالی را نسبت به این سال ترین خشک جاری وضعیت بحرانی بوده و سخت

شد: قرار است های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان یادآور  معاون مطالعات پایه و طرح
میلیون مترمکعب سهمیه از سد سیمره به خوزستان اختصاص داده شود که برای آن چند  ۳11که 

باره آن در  داشتن این سهمیه برای فصل پاییز و کشت زمستانه و رهاسازی یک پیشنهاد داریم. نگه
 ها است. مهرماه از جمله این پیشنهاد

تان در زمینه تأمین آب الزم برای کشت دائم تعهد دارد حسونی زاده در پایان گفت: آب و برق خوزس
های حوزه کرخه و مارون تاکنون  گیریم. فرمانداری که برای انجام آن تمام تالش خود را به کار می

 ها را داریم. اند که انتظار ادامه این همکاری برداری آب داشته همکاری خوبی در بخش مدیریت بهره

=========== 
 :فای استان کرمانشاهمدیر عامل آب

 مشکل تامين آب مردم روستای طاقبستان رفع می شود

http://www.mehrnews.com/news/2858153 
 

مدیرعامل  آمده است : 49تیر  22ی مهر/کرمانشاه  درتاریخ دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولت
آبفای استان کرمانشاه گفت: مشکل تامین آب مردم روستای طاقبستان بزودی رفع می 

 .شود
کرمانشاه ، منصور کیاور ظهر امروز دوشنبه در کمیته بحران آب شهرستان خبرنگار مهر به گزارش

که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: خط قرمز وزارت نیرو، سالمت آب 
 .بوده و رویکرد اصلی وزارت در بحث تأمین آب شرب مردم است

وی افزود: چاه آبی که در پارک شرقی کرمانشاه در اختیار شهرداری است، نمونه برداری شده و و 
ظهر فردا نتایج آزمایش را اعالم می کند که درصورت سالم بودن، این آب  آزمایشگاه آب استان تا

مورد استفاده مردم روستای طاقبستان قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت فکر دیگری برای تأمین 
 .آب شرب آنها خواهیم کرد

ده در حلقه چاه شناسایی ش ۷21مدیرعامل آب و فاضالب استان کرمانشاه تصریح کرد: از میان 
 21حلقه شرایط الزم برای استفاده درمواقع بحران را دارد که  ۳۵استان توسط آب منطقه ای، 

 .حلقه آن در شهرستان کرمانشاه است

کیاور درخصوص انشعابات غیرمجاز استان نیز گفت: این بی نظمی اجتماعی از گذشته وجود 
 .تأمین، تشکیل شود داشته و بحث داغ امروز است که جا دارد دراین زمینه شورای

وی ادامه داد: از سوی دیگر کارشناسان حقوقی به نمایندگی از آبفای استان به شهرک ها 
فرستاده شده اند تا انشعابات غیرمجاز را شناسایی کنند و تاکنون پیشرفت های خوبی در این 

 .زمینه حاصل شده است

همه مردم است و دستگاه ها نیز باید  کیاور در پایان گفت: مقابله با بحران آب نیازمند مشارکت
نسبت به پرداخت بدهی های خود به آبفا اقدام کنند که خدمت رسانی طبق روال عادی پیش رود 

 .و با مشکلی مواجه نشویم

========== 
 :مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 سال دیگر اميدی به انتقال آب نداشته باشند۵مردم خراسان جنوبی تا 

http://www.mehrnews.com/news/2858095 
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مدیر عامل  آمده است : 49تیر  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/بیرجند درتاریخ دوشنبه 

ای خراسان جنوبی با بیان اینکه فاصله استان با آبهای آزاد حدود هزار  شرکت آب منطقه
کیلومتر است، گفت: همین امر سبب خواهد شد که طرح انتقال آب به استان بیش از هشت 

 .سال به طول انجامد
می ظهر سه شنبه در سومین شواری گفتگوی دولت و بخش ، حسین اماخبرنگار مهر به گزارش

خصوصی اظهار کرد: در حال حاضر تمامی نقاط کشور به خصوص نواحی شرقی و فالت مرکزی 
 درگیر با بحران خشکسالی و کمبود آب هستند.

سال خشکسالی فشار  1۷وی بیان کرد: اما در خراسان جنوبی این پدیده طوالنی مدت شده و 
 منابع آبی استان تحمیل کرده است.مضاعفی بر 

 نشست سفره های آب زیرزمينی و افزایش کف شکنی چاه ها

میلیون متر  1۷1مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 
مکعب مازاد از منابع آبی استان برداشت می شود، گفت: با اجرای طرح های مدیریت منابع 

 این کسری مخازن جبران شد.  مکعب ازمیلیون متر 1۵

امامی، افت سطح سفره های آب زیرزمینی را از جمله عوارض این اضافه برداشت ها عنوان کرد و 
 افزود: نتیجه این نشست نیز جز افزایش کف شکنی چاه های آب نخواهد بود.

 11۸النه برای حلقه چاه موجود در استان سا ۸11وی عنوان داشت: در حال حاضر از دو هزار و 
 مورد مجوز کف شکنی صادر می شود که دلیل آن نیز افت سفره های آب زیرزمینی است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه با تدوام خشکسالی ها و اضافه 
برداشت ها دوره های کف شکنی چاه ها افزایش یافته است، بیان داشت: به عنوان در منطقه ای 

انند شهرستان سرایان هر پنج سال چاه ها باید به صورت مجدد کف شکنی شوند که توجیه م
 ندارد.

 چاه های آب شرب قاین کيفيت خود را از دست می دهند

امامی بیان کرد: در شهرستان قاین نیز افت کیفیت آب های زیرزمینی سبب شده که چاه های آب 
زینه های زیادی برای انتقال آب به این شهرستان باید ه  شرب کیفیت خود را از دست بدهند و

 مصرف شود.

وی اضافه کرد: بنابراین بهترین گزینه این است که منابع آبی موجود را مدیریت کنیم و بخش 
 کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کنند آب می تواند نقش بسزایی در این امر داشته باشد.

نوبی با انتقاد از کشت محصوالت آب بر در استان، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان ج
گفت: در پنج سال گذشته به جای اینکه وارد کننده آب مجازی با خرید محصوالت پرآب از سایر 

 استان ها باشیم، صادر کننده آب بوده ایم.

امامی تاکید کرد: با وارد کردن محصوالت جالیزی و سایر محصوالت پرآب از سایر استان ها می 
 وانیم بخشی از کسری منابع آبی را تامین کنیم.ت

 در دو سال آینده باید کسری مخازن منابع آبی استان به صفر برسد

میلیون متر مکعب کسری مخازن منابع آبی استان به  1۷1وی با بیان اینکه در دو سال آینده باید 
بود راندمان آبیاری را برنامه میلیون متر مکعب به 211صفر برسد، بیان کرد: در این مدت حداقل باید 

 ریزی کنیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اجرای طرح انتقال آب به استان را یکی از 
طرح انتقال آب از دریای عمان یکی از طرح  نیازهای اساسی استان دانست و افزود: در حال حاضر 

 های جدی است که دنبال می شود.
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 21۷را  1۴2۵در بخش های صنعت، گردشگری، شرب و کشاورزی تا افق امامی نیاز آبی استان 
در نظر   استان کشور 1۶میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان برای 

 گرفته شده است.

است، بیان کرد: همین امر  وی با بیان اینکه فاصله خراسان جنوبی با آبهای آزاد حدود هزار کیلومتر 
بب خواهد شد که طرح انتقال آب به استان بیش از هشت سال به طول انجامد بنابراین در این س

 زمان باید موضوع مدیریت منابع آبی را جدی بگیریم.

========== 
 :معاون عمرانی استاندار

 های خوزستان هم مشکل داریم حتی در تأمين آب شرب دام
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معاون عمرانی  آمده است : 49تیر  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/اهواز درتاریخ دوشنبه 
ایم که  ر مسئله خشکسالی در استان با تنگنا مواجه شدهاستاندار خوزستان گفت: آنقدر د

 .ها در خوزستان هم کمبود آب داریم حتی برای تأمین آب شرب دام
شنبه در جلسه کارگروه خشکسالی خوزستان  ، احمد سیاحی ظهر یکخبرنگار مهر به گزارش

بارندگی و خشکسالی در سراسر کشور مواجه هستیم.  اظهار کرد: مدتی است که با کاهش
درصد نسبت به اواسط خردادماه سال گذشته یعنی سال آبی امسال  ۳۷امسال در خوزستان 

 نسبت به مدت مشابه پارسال، کاهش بارندگی را شاهد بودیم.

ی به انجام ا وی افزود: اصال اینطور نیست که سازمانی قابلیت تأمین آب را داشته باشد ولی عالقه
 سالی مواجه هستند. این کار نداشته باشد، چون تمام کشور در حال حاضر با مسئله خشک

معاون عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: امسال کاهش نزوالت جوی را شاهد بودیم و البته 
ها  کند. تمامی بخش سالی دست و پنجه نرم می سال است که کشور با مسئله خشک 1۳
شاورزی، آب شرب و صنعت استان باید آمادگی مقابله با این خشکسالی پیشامده را ویژه ک به

 داشته باشند.

های باالدستی که با کاهش کمیت آب روبرو هستند، در  سیاحی عنوان کرد: برخالف سایر استان
  دست( رودخانه هستیم مسئله کیفیت و کمیت را در کنار عنوان مصب )پائین خوزستان چون به

 کند. ها نیز مشکالت موجود را بیشتر می ر داریم. در این بین بحث رقابت و توسعه استانهمدیگ

ها، تمامی مسائل موردنیاز را به وزارت نیرو  وی بیان کرد: در ارتباط با کرخه، کارون و سرشاخه
ی گذار هزار میلیارد تومان در زمینه توسعه کشاورزی استان سرمایه 1۴ایم. خوزستان  اعالم کرده

 شده است و در تصمیمات وزارت نیرو این موضوع باید به خوبی دیده شود.

معاون عمرانی استانداری خوزستان اضافه کرد: کشت تابستانه امسال در حوزه کرخه، مارون و 
تنها منبع درآمد بسیاری از مردم خوزستان از طریق کشاورزی   زهره ممنوع شده در حالی که

 صورت جدی پیگیری شود. ت ممنوعیت کشاورزی باید بهاست؛ بنابراین تأمین خسار

سیاحی یادآور شد: در زمینه تأمین آب دام در خوزستان با مشکل روبرو هستیم و آب بسیاری از 
شود. اراضی دیم و آبی خوزستان نیز تحت تأثیر  دام های این استان از طریق تانکر حمل می

 اند. سالی قرار گرفته خشک

سفانه وضعیت خوزستان در ارتباط با مسائل آب اصال مناسب نیست. در جلسات وی تأکید کرد: متأ
قبل مقرر شد تا در مورد کمبود آب و میزان کاهش کیفیت آب در خوزستان گزارشی تهیه شود که 

 شده است. ها آماده کنم تاکنون این گزارش فکر می

آب و فاضالب روستایی و آبفای  معاون عمرانی استانداری خوزستان گفت: در ارتباط با آب شرب به
استان دستورالعمل نظارت و پایش جدی را ابالغ کردیم. عقیده داریم نباید در آب شرب دچار مشکل 

 شویم هرچند که آب کشاورزی استان مشکالت صدچندانی دارد.
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سیاحی ادامه داد: میزان ذخیره آب در مخازن سدها بسیار کاهش پیدا کرده است. در بحث گندم 
کشاورزان   اند بنابراین بیمه باید یک سری تسهیالت تشویقی را به ز حداقل تولید را در نظر گرفتهنی

 ارائه دهد.

========== 
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی؛

 سانتيمتر کاهش یافت ۱سطح تراز دریاچه اروميه 

www.mehrnews.com/news/2858146http:// 
 

مدیرعامل  آمده است : 49تیر  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ارومیه درتاریخ دوشنبه 
سطح تراز دریاچه ارومیه نسبت به  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر

 .مدت زمان مشابه پارسال چهار سانتیمتر کاهش دارد
های  ، کیومرث دانشجو ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آبخبرنگار مهر به گزارش

شدید هوا شاهد تبخیر باالی آب موجود  زیرزمینی ارومیه با بیان اینکه متاسفانه با توجه به گرمای
متر رسیده است  12۷1.۴۶در دریاچه ارومیه هستیم افزود: هم اکنون سطح تراز دریاچه ارومیه به 

 که چهارسانتیمتر کمتر از مدت مشابه پارسال است.

وی با اشاره به بحران خشکسالی در کشور به تبع آن در آذربایجان غربی بر صرفه جویی در مصرف 
نابع آبی موجود تاکید کرد و اظهارداشت: اگر بخواهیم تنش و یا بحران آبی را کنترل و از تبعات م

احتمالی آن دوری کنیم الزم است که در مصرف آب کنترل های الزم و کافی را داشته باشیم و از 
آنجایی که مهمترین مصرف آب در بخش کشاورزی است استفاده از سیستم های آبیاری نوین و 

 شت محصوالت کم آب بر میتواند در مصرف بهینه از منابع آبی موثر باشد.ک

محدوده  1۶دانشجو از شناسایی شش محدوده ممنوعه در استان خبر داد و گفت: هم اکنون 
 مطالعاتی آبی در استان وجود دارد که از این تعداد شش محدوده ممنوعه هستند.

با تاکید بر صیانت از منابع آبی موجود در استان به  استاندار آذربايجان غربي نیز در این جلسه 
های زیر زمینی باید به صورت  های زیرزمینی گفت: مدیران برای محافظت از آب خصوص ذخایر آب

 هماهنگ و زنجیروار عمل کنند.

های زیرزمینی افزود: آب ذخیره  های غیر مجاز از منابع آب قربانعلی سعادت با اشاره به برداشت
های غیرمجاز از  های احیای دریاچه ارومیه با برداشت دلیل عملیاتی و اجرایی نمودن طرح شده به
 رود. ها و چاههای غیرمجاز به هدر می رودخانه

های قابل توجهی برای احیای دریاچه ارومیه تدوین و  وی افزود: دولت تدبیر و امید برنامه ریزی
 ب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.اجرایی کرده که هدف مهم این اقدامات، ذخیره آ

هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی  1۷های دولت، قرار است  سعادت اضافه کرد: طبق برنامه
های غیرمجاز، حفر  کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرا شود ولی اثر این کار با برداشت

رود که باید جلوی این کار گرفته  چاههای غیرمجاز و همچنین تخریب پوشش گیاهی از بین می
 شود

های گسترده در راستای جلوگیری از ضربه زدن  استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: باید فعالیت
 مردم به منابع طبیعی و منابع آبی آذربایجان غربی توسط نهادهای مرتبط صورت گیرد.

ی از منابع طبیعی با وسعت زیاد در استاندار آذربایجان غربی همچنین به معضل استفاده غیرقانون
های ملی به باغ سیب تبدیل  استان پرداخت و ادامه داد: در برخی موارد، چندین هکتار از عرصه

 اند که این امر موجب شده ضمن دست اندازی به بیت المال، آب بسیار زیادی نیز تلف شود. شده

========== 

 :دبير علمی همایش ملی مصرف بهينه آب در صنعت
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 شود ها در کشور وارد محيط زیست می درصد پساب ۵۹

http://www.mehrnews.com/news/2858043 
 

دبیر علمی  آمده است : 49تیر  22ریخ دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/اصفهان  درتا
 ۴1تا  21همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت، چالش ها و راهکارها، گفت: ساالنه بین 

درصد آن جمع آوری  ۵میلیارد متر مکعب فاضالب در کشور وارد محیط زیست می شود که تنها 
 .می شود
، مهرداد فرهادیان ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت همایش خبرنگار مهر به گزارش

ها و راهکارها برگزار شد، اظهار داشت: علم مدیریت آب و  ملی مصرف بهینه آب در صنعت، چالش
 .مشابه مدیریت انرژی در صنایع است  فاضالب

بیان داشت: بازیابی و باز چرخانی وی با اشاره به اقدامات در راستای این علم در استان اصفهان 
پساب در استان از دو سال پیش آغاز شده است و حتی این اقدام از سوی صنایع کوچک نیز در 

 .حال انجام است

دبیر علمی همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت، چالش ها و راهکارها یادآور شد: راهبردهای 
شت، توسعه فضای سبزی که نیازهای آبی کم دارد توسعه پایدار در تامین آب، بازنگری در الگوی ک

 .از راهکارهایی است که در زمان حاضر باید به آن اکتفا و اجرایی کرد

وی اضافه کرد: در دنیا فاضالب را به استانداردهای آب شرب رسانده و در چرخه بازیافت قرار 
 .دهند می

عب فاضالب وارد محیط زیست می شود میلیارد متر مک ۴1تا  21فرهادیان اعالم کرد: ساالنه بین 
 .درصد آن جمع آوری می شود ۵که تنها 

ها استفاده شده برای تصفیه پساب فاضالب وجود  وی با بیان اینکه نیاز به تغییر نگرش در فناوری
دارد، گفت: فناوری هایی که هم اکنون استفاده می شود قدیمی است و باید با فناوری های روز 

 .ا کنددنیا مطابقت پید

دبیر علمی همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت، چالش ها و راهکارها ادامه داد: تجربیات بیش 
های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه مسائل زیست  سال دانشگاه اصفهان در انجام طرح ۵1از 

های الزم برای ایجاد پژوهشکده محیط زیست در دانشگاه صورت  محیطی سبب شد که پیگیری
 .در همین راستا مجوزهای الزم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شد پذیرد و

های پژوهشی مصوب این پژوهشکده شامل تصفیه آب و بازیافت پساب، آلودگی  وی افزود: گروه
های فعالیت این  هوا و پسماند جامد و زیست فناوری محیط زیست بوده و از سایر زمینه

های اقتصاد و مدیریت محیط زیست، اخالق و حقوق محیط  عرصه توان به فعالیت در پژوهشکده می
های خاص، منابع طبیعی و  زیست، شیمی محیط زیست، زمین شناسی محیط زیست، آالینده

 .خشکسالی و تغییرات اقلیم اشاره کرد
  

ترین عناوینی که در قالب ماموریت پژوهشکده با همکاری قطب زیست  فرهادیان گفت: از مهم
های مختلف علمی و پژوهشی در زمینه  توان به فعالیت اصفهان قابل انجام است میدانشگاه 

های بازیافت پساب و مدیریت منابع آب، تغییر اقلیم و مدیریت بهینه  تصفیه آب و فاضالب و فناوری
های مختلف علمی و پژوهشی در زمینه مدیریت پسماند جامد و نیز آلودگی هوا و  مصارف، فعالیت

های  کارگیری فناوری های مختلف علمی و پژوهشی در زمینه به فعالیت  کنترل آن،های  روش
 .زیستی در حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و مواردی از این قبیل اشاره کرد

های زیست محیطی دانشگاه اصفهان اشاره و تصریح کرد:  های قطب علمی آالینده وی به فعالیت
است که موفق به کسب مجوز برای فعالیت قطب علمی دانشگاه اصفهان تنها دانشگاهی 

 .کند اکنون نیز این قطب در سطح ملی فعالیت می های زیست محیطی شده و هم آالینده
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کنند  وی بیان کرد: دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در مباحث زیست محیطی فعالیت می
 .تفاده شودها حداکثر اس های بسیاری دارند و نیاز است از این ظرفیت ظرفیت

دبیر علمی همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت، چالش ها و راهکارها با اعالم اینکه دانشگاه 
اصفهان این آمادگی را دارد که نیازهای زیست محیطی صنایع را پاسخگو باشد، ادامه داد: 

محورهای همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت شامل تبادل آب مجازی توسط صنعت، اقتصاد 
ب و محیط زیست در صنعت، استانداردهای کمی و کیفی آب در صنعت، مدیریت مصرف آب و آ

بازیافت آن در صنعت، راهبردهای توسعه پایدار در تامین آب صنعت، بازنگری در الگوی کشت فضای 
سبز در صنایع، ضرورت سازگاری صنعت با تغییرات اقلیم در کشور، الزامات بازیافت و کاربرد پساب 

ها و  سازی آب و بازیافت پساب های نوین در تصفیه و شیرین کارگیری فناوری در صنعت، به شهری
 .های نوین کاهنده مصرف آب و کاهش میزان هدر رفت آب در صنایع است کارگیری فناوری به

مهر  2۵مهر ماه سال جاری، اعالم نتایج داوری مقاالت  1۸وی گفت: آخرین مهلت ارسال مقاالت 
 .مهر ماه است 24ین مهلت ثبت نام ماه و آخر

فرهادیان تاکید کرد: برای برگزاری همایش سه سالن در نظر گرفته شده که دو سالن برای ارائه 
 ۵1ها و یک سالن برای ارائه دستاورد صنایع در زمینه آب است، بیش از  مقاالت و سخنرانی
 111د و تاکنون با بیش از شو سخنرانی کلیدی در این همایش انجام می 11سخنرانی علمی و 

های مختلف همایش  های سراسر کشور برای حضور در بخش عضو هیئت علمی از دانشگاه
 .ها انجام شده است رایزنی

شود، افزود: این  وی با اشاره به اینکه استان اصفهان قطب نخست صنعت کشور محسوب می
ها همچون مدیریت  باید در سایر زمینههای پیشتاز بوده و  استان در زمینه تصفیه فاضالب از استان

 .مصرف آب نیز پیشگام باشد

========== 

 :مدیر کل آبفا کرمانشاه در گفتگو با مهر

 خشکيدگی سراب نيلوفر دور از انتظار نبود/ بحران آب جدی است

http://www.mehrnews.com/news/2857884 
 

مدیر کل  آمده است : 49تیر  22به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/کرمانشاه  درتاریخ دوشنبه 
آبفا استان کرمانشاه، خشکسالی را علت اصلی خشکیدگی چشمه های آب طاقبستان 

این شرایط دور از انتظار نبوده ومنابع آبی در مناطق مذکور به  وسراب نیلوفر دانست و گفت:
 .میزان زیادی کاهش یافته است

، ضمن اشاره به شرایط کم آبی در استان کرمانشاه، اظهار خبرنگار مهر منصور کیاور در گفتگو با
ی رو به رو هستیم و با برداشت بی رویه از سال است که با مسئله خشک سال 21داشت: حدود 

 منابع آبی در سال های آینده به بحران نزدیک تر خواهیم شد.

وی در ادامه در خصوص خشیکدن چشمه های آب طاق بستان نیز گفت: خشک سالی، کم 
بارانی و کمبود آب در منابع زیرزمینی علت اصلی ناپدید و خشک شدن چشمه های طاق بستان 

 ید علت را در ریشه و منبع اصلی آب در طاقبستان جست و جو کرد.است و با

کیاور توجه به تاثیر جاذبه توریستی طاق بستان از نظر منطقه ای را ضروری دانست و افزود: 
این موضوع مهم بپردازند و   نهادهای مربوطه باید با برگزاری جلسات متعدد و کارشناسی شده به

 آن چاره اندیشی کنند. با یافتن راهکار مناسب برای

مدیر عامل آبفا استان کرمانشاه همچنین به خشکیدن سراب نیلوفر به عنوان یکی از مناطق 
تفریحی و گردشگری استان اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به سونامی خشکسالی و کاهش 

ین زمینه از نظر و سطح منابع آب زیرزمینی، وقوع این شرایط دور از انتظار نبوده است و باید در ا
 راهکار کارشناسان مربوطه استفاده کرد.
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وی خاطر نشان کرد: منطقه سراب نیلوفر دارای سفره های زیرزمینی متعدد بوده است اما 
استفاده بیش از حد از آب این سراب در حوزه کشاورزی و همچنین کمبود بارش ها موجب شده 

 که این سراب خشک شود.

ستی و گردشگری کرمانشاه را جزو سرمایه های ارزشمند این استان این مسئول مناطق توری
عنوان کرد و گفت: مناطق گردشگری با همه منابع طبیعی متعارف و شناخته شده آن جزو سرمایه 

 نمایدهای فرهنگی و ملی است که باید مورد رسیدگی و توجه ویژه 

========== 

 گزارش خبری؛

 کند ظام سالمت اميد را زنده مینشينی به متن زندگی/ن نفوذ حاشيه

 
طرح تحول نظام آمده است :  49تیر 2۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / زاهدان در تاریخ 

ان، امید را در پی نفوذ سالمت با انداختن سایه سنگین خود در حاشیه شهر زاهد
 .نشین زنده کرد نشینی در مناطقی با عنوان عامه زاغه حاشیه

نشینی اهمیت دارد، مهاجرت  ، آنچه در مورد اسکان غیر رسمی یا حاشیهخبرنگار مهر به گزارش
اند، میزان سواد  بهره معه شهری بیهای مورد نیاز جا بر اثر فقر است، مهاجران فقیر از مهارت

پایینی دارند، منابع مالی زیادی را در اختیار ندارند و به همین علت جذب بخش غیر رسمی شهرها 
 .شوند در اشتغال و سکونت می

این جذب شدید که یک سوم جمعیت شهری زاهدان را به خود اختصاص داده است زمینه ساز 
ولت برای ارایه خدمات به مردمان این حاشیه و راضی نگه تحمیل فشار های بسیاری به بدنه د

 .داشتن آنان شده که روز به روز بر سختی آنان می افزاید

با نگاهی به گذشته حاشیه نشینی در زاهدان، می توان با رصد زمان به این پی برد که آن ها 
 .کشانند شوند و سیستم شهری را به سوی مثبت می جزئی از سیستم شهری می

شود که راه بازگرداندن  کند و این سؤال بیان می اشیه نشینی سیستم را دچار نبود تعادل میح
 شود؟ تعادل به سیستم چیست؟ آیا با وضع قوانین سخت یا اجبار به بازگشت، مشکالت حل می

دهد که چنین نیست و از آنجا که مهاجران راه زندگی در بخش غیررسمی را  تجربه نشان می
 .یابند هایی برای بازگشت و ادامه زندگی دوباره در سیستم شهری می راهاند  آموخته

سازی و بهداشت در ابعاد وسیع نیز چندان پاسخگو نیست و  های یکجانبه مانند خانه حل ارائه راه
 .دارد، تا زمانی که به شکل یک بحران ظهور کند جهات دیگر این معضل را پوشیده نگه می

 از حاشيه نشينان بسته حمایتی نظام سالمت

قائم مقام وزیر بهداشت، در اسفند سال پیش نسبت به زندگی همراه با مشکالت ساکنان 
حاشیه نشین کشور اظهار تاسف کرد و گفت: قدم زدن در بین آنها تنها افسوس و شرمندگی را 

 .تداعی می کند

ایرج حریرچی در ارتباط با وضعیت جمعیت حاشیه نشین کشور در ، دکتر خبرنگار مهر به گزارش
ويژه كالنشهرها   میلیون نفری کشور در حاشیه شهرها به ۷۵درصد از جمعیت  11زاهدان افزود: 

هزار نفر در حاشیه شهر زاهدان در شرایط بسیار اسف  ۴۳1درصد،  11سکونت دارند که از این 
نزدیک با مرکز شهر و با مراکز اداری و حاکمیتی شهر  باری ساکن هستند، مناطقی که فاصله

دارند و مملو از مردمی هستند که سالمت و بهداشت آنها مغفول مانده و قدم زدن در بین آنها تنها 
 .افسوس و شرمندگی را تداعی می کند

وی ادامه داد: بر کسی پوشیده نیست که مناطق حاشیه نشین به دلیل عدم برخوردایی از 
ت و امكانات درمانی، فقدان امكانات شهری، اثرات منفی و وخیمی را بر محیط انسانی، بهداش

گذارند. به همین دلیل متولیان حوزه سالمت  محیط زیست و شرایط کالبدی شهر بر جای مي
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ريزی های خود  معضل حاشیه نشیني را در آغاز فاز دوم طرح تحول نظام سالمت، در صدر برنامه
، «ريزي خرد در حوزه بهداشت برنامه»و « تدوين استراتژي كالن و راهبردي»دو محور قرار دادند و در

 .اقدامات موثری را انجام دادند

معاون کل وزارت بهداشت به اهداف محور نخست اشاره کرد و گفت: در محور نخست، برون رفت 
نیازمند تدوين ويژه معضالت ناشی از بحران بهداشت و سالمت،   از مسئله حاشیه نشیني و به

استراتژی و برنامه فرابخشی مبتنی بر آمايش سرزمین است. سپس براي برون رفت از مشكالت 
ناشی از حاشیه نشینی نیازمند تدوين برنامه براي جلب مشاركت همگانی هستیم. بنابر این 

اقع بايد های بهسازی، تعهد و الزام همه افراد جامعه است. در و مهمترين عامل در موفقیت برنامه
احساس مشاركت عمومي و درك نیاز واقعي به بهسازی و ارزش آن، در میان همه افراد جامعه و 

 .هايی كه در اين زمینه تالش می كنند، توسعه پیدا کند سازمان

وی افزود: اما از منظر خرد و تدوين برنامه، وزارت بهداشت با آغاز فاز دوم اجرای طرح تحول نظام 
تدریج دسترسی پیدا   هاي كشور به بسته خدمات جامع به نان در تمام استاننشی سالمت حاشیه

خواهند کرد. در بسته حمايتي نظام سالمت، استقرار پزشک، پرستار، مددکار اجتماعی و 
بینی شده  شناس در مراکز درمانی مناطق حاشیه نشین و صدور دفترچه بیمه درمانی پیش روان

 .است

که اين وضعیت منجر به  اند  حاشیه نشین از خدمات بهداشتی کم بهرهحریرچی گفت: اکثر مناطق 
افزايش بیماري هاي واگیردار و بیماري هاي عفونی در اين مناطق می شود. همچنین تبعات سوء 
ناشی از حاشیه نشینی، امروزه عاملی در جهت سقوط افراد در ورطه انحراف و بزهکاری از جمله 

 .اعتیاد و انواع جرايم است

برای اصالح وضع حاشیه نشینی در کشور وجود    وی با بیان این مطلب که تاکنون برنامه عملیاتی
های رفاهی با اولویت قرار دادن شرایط ساکنان مناطق مرکزی  نداشته و معموال اغلب برنامه

شهرها تدوین شده است، تاکید کرد: اين رويكرد باعث شده که بر اثر دافعه عواملي چون فقر و 
اند، از آنجا که اکثریت این  بیکاری، افراد از زادگاه خود رانده شده و به شهرهای دیگری روی آورده

زدگي   سواد بوده و آمادگی الزم را در جهت جذب در بازار کار شهر ندارند، عامل پس ها بی گروه
 .شهری، آنها را به حاشیه شهرها رانده است

ت انجام شده حاشیه نشیني را ناشي از عواملي چون قائم مقام وزیر بهداشت افزود: تحقیقا
ها  ريزي شهري و مقابله با معلول  توسعه نامتوازن ناشي از ساختارهاي اقتصادي، نقصان برنامه

ها، پیدايش شكاف طبقاتي میان مردم و درنهايت ناتواني شهروندان در  جاي مقابله با علت به
كنند  داند. همین تحقیقات تاكید مي شیه شهر ميزدگي آنان به حا تطبیق با محیط شهري و پس

عنوان يك پیكر واحد، عملکرد دیگر نقاط شهر را  ای از شهر به كه وجود یک زخم اجتماعی در گوشه
   .دهد تحت تاثیر قرار می

  وی گفت: بی ترديد خدمات مذكور در گذر از مسیر دشوار توسعه، در حمايت از اقشار محروم به
نان، با هدف دوام جامعه با تحقق تعادل و يكپارچگي و توانمندسازي و بهسازي نشی ويژه حاشیه

اي تدوين و اجرايي شده است و ادامه اين مسیر جز با همكاري همه اجزاي  هاي حاشیه كانون
دولت، مشاركت بخش خصوصي و تشکل های غیردولتی و مردم نهاد میسر نیست. در این راستا 

ید به عنوان متولیان سالمت مردم کشور، در صدد هستیم تا شاخص با حمایت دولت تدبیر و ام
های بهداشتی و درمانی حاشیه نشینان در شهرها را با توجه به امکانات موجود ارتقاء دهیم و 

 .ناگفته پیداست که تحقق این امر، تعهد و الزام همگانی را می طلبد

 یک سوم زاهدان حاشيه نشين اند

دود یک میلیون هزار نفر حدود یکی درصد جمعیت کشور را درون خود نگه شهر زاهدان با جمعیت ح
هزار نفر در نقاط حاشیه ای زندگی می کنند که  ۴11داشته است، که یک سوم آن بیش از 

 .تحمیل این شرایط زندگی را برای مردم و دستگاه های ارائه دهنده خدمات سخت کرده است



ازهایی است که در آن منطقه لحظه به لحظه با توجه به بهداشت و سالمت مردم بخشی از این نی
 .بافت جمعیت زیاد احساس می شد

گفت: قبل از اجرای  خبرنگار مهر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در این باره به
مرکز و پایگاه  ۳۸دان تحت پوشش حاشیه ای زاه   طرح تحول نظام سالمت، کل جمعیت این نقاط

بهداشتی در سطح شهر بوده و خدمات بهداشتی و مراقبتی را به صورت نیمه فعال توسط پرسنل 
 .شاغل در بخش دولتی دریافت می کردند  بهداشتی

سید مهدی طباطبایی خدمات ارایه شده را شامل بهداشت باروری، مراقبت زنان باردار، کودکان، 
گیری بیماری های واگیر و برخی از بیماری های غیر واگیر، بهداشت محیط و واکسیناسیون، پی

غیره اعالن کرد که به جز برخی از موارد بیماری های واگیر مهم و مراقبت مادران پرخطر، سایر 
 .فعالیت ها به صورت غیر فعال و در صورت مراجعه فرد به مرکز یا پایگاه انجام می شد

نفر در نقاط  ۶۵2هزار و  ۳۵2زاهدان طبق برآوردهای انجام شده حدود وی افزود: از جمعیت کل 
در منطقه زیبا شهر زندگی  11۴هزار و  ۳1حاشیه ای زندگی می کنند، همچنین جمعیت حدود 

می کنند که اگر در صدد ارایه خدمات بهداشتی و درمانی باشیم باید مطابق با استانداردهای یک 
 .آنان خدمات ارایه شود  هزار نفری به ۵1الی  21شهر 

برنامه تحول نظام سالمت در   رئیس مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان تاکید کرد: به دنبال ابالغ
، مناطق حاشیه شهر زاهدان در مدت یک ماه توسط نیروهای 1۳4۳حوزه بهداشت در سال 

یگاه های بهداشتی و رابطان سالمت سرشماری شد و بر اساس بازبینی های مکرر تعداد پا
پایگاه سالمت و تعداد مراکزبهداشتی  ۴1پایگاه بهداشتی موجود در حاشیه به  2۴حاشیه شهر از 

 .مرکزسالمت جامعه افزایش پیدا کرد 1۶مرکز موجود به  1۴درمانی از 

و  4۳وی افزود: بر اساس این تغییرات و با توجه به تغییر در دستورالعمل حاشیه شهر، در آذر ماه 
بلوک بندی و سرشماری در محدوده های جدید  4۴سرشماری مجدد از ابتدای خرداد ماه نیاز به 

 .انجام شد

این مقام مسئول یاد آور شد: بر این اساس محدوده حاشیه شهر زاهدان از طرف شرق کمربندی 
جام جم و از طرف شمال از خیابان امام خمینی به طرف شمال و در غرب شهرک جهاد و برق 

 .هزار نفر قرار گرفت ۵1تا  21و منطقه زیباشهر جز رده بندی شهر های با جمعیت بین  معین گردید

وی گف: بر اساس این تقسیم بندی و طبق دستور العمل ابالغی هر پایگاه جمعیتی بین شش 
نفر را تحت پوشش قرار می دهد و به ازای هر چهار هزار نفر یک نفر  ۵11هزار و  12هزار الی 

 .ر نظر گرفته می شودمراقب سالمت د

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یاد آور شد: برای پیش برد اهداف نظام سالمت، 
تئوری در مرکز آموزش بهورزی گذراندند و در   ساعت  121این مراقبان، آموزش های الزم را طی 

 .شده اند قالب شرکت خصوصی طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی جذب سیستم بهداشتی

وی افزود: اگنون بر اساس برنامه تحول نظام سالمت در بهداشت مراقبت ها باید به صورت اکتیو در 
قالب بسته های خدمتی انجام گیرد و این بسته های خدمتی کلیه اقشار جامعه را تحت پوشش 

 .دقرار خواهد داد که شامل کودکان، مادران، جوانان، میانساالن و سالمندان خواهد بو

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: در این بسته خدماتی تاکید بسیار زیاد 
در مراقبت و پیگیری فعال گروه های هدف علی الخصوص مادران باردار و بیماریهای غیر واگیر شده 

 .است
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========= 

 :فرماندار پلدختر تاکيد کرد

 نياز پلدختر/ ایستگاههای پمپاژ تعطيل نشود« چول هول»و«بن الر»سدهای 

http://www.mehrnews.com/news/2859315 

فرماندار پلدختر گفت: آمده است :  49تیر 2۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / پلدختر در تاریخ 
سدهای بن الر و چول هول از ضروریات و نیاز شهرستان هستند و از نماینده مردم پلدختر در 

 .از طریق وزارت نیرو پیگیری کنندمجلس تقاضا داریم احداث این سدها را به طور جدی 
، قدرت اله ترابی نژاد عصر سه شنبه در جلسه شورای اشتغال شهرستان خبرنگار مهر به گزارش

پلدختر افزود: در جلسه ای که در استان با حضور مدیران کل تشکیل شد یک بحثی را مدیر عامل 
 .ن مطرح کردند که من از طرح آن ناراحت شدمآب منطقه ای لرستا

و با توجه   وی گفت: مدیر عامل آب منطقه ای لرستان در این جلسه اعالم کرد، با نظر وزارت نیرو
به کم آبی رودخانه کشکان، هفت ایستگاه پمپاژ آب منطقه ای و جهاد کشاورزی شهرستان 

 .پلدختر باید متوقف شود

ین که گندم استراتژیک ترین محصول کشوراست افزود: در شهرستان فرماندار پلدختر با بیان ا
 .پلدختر گندم و جو در زمستان و بهار به عمل می آیند که این غالت نیاز آبی دارند

 پروژه های ایستگاه پمپاژ شهرستان تعطيل نشوند

و پمپاژهای  نداریم  ترابی نژاد گفت: ما اصراری برکاشت هندوانه و برنج در تابستان در شهرستان
 .دشت واشیان، جایدر و چم مهر هم برای آبی کردن، مزارع دیم در مواقع پرآبی است

وی افزود: مراقب باشید، آب منطقه ای لرستان، موضوع خشکسالی و کم آبی رودخانه کشکان را 
 .در وزارتخانه نیرو بهانه نکند که پروژه های ایستگاه پمپاژ شهرستان تعطیل شوند

لدخترخطاب به مدیر منابع آب شهرستان گفت: در این رابطه نامه ای برای استاندار فرماندار پ
 .لرستان تنظیم شود زیرا هدف اصلی پمپاژ های پلدختر آبی کردن مزارع دیم است

ترابی نژاد به بحث سدها اشاره کرد و افزود: سدهای بن الر و چول هول از ضروریات و نیاز 
مردم پلدختر در مجلس تقاضا داریم این موضوع را به طور جد از  شهرستان هستند و از نماینده

 .طریق وزارت نیرو پیگیری کنند

وی تصریح کرد: برای نجات کشاورزی پلدختر به احداث این سدها و سدهای خاکی دیگری در 
 .منطقه با هماهنگی آب منطقه ای و جهاد کشاورزی نیاز است

 ر شهرستان جلوگيری می شوداز کاشت محصوالت آبدوست و صيفی جات د

فرماندار پلدختر گفت: بحث سدها باید مورد رسیدگی و مطالعه قرار بگیرد تا شاید بتوان با کنترل 
 .سیالب های پاییز و زمستان در مواقع کم آبی برای کشاورزی استفاده کنیم

ه سد ایوشان وی افزود: امروز در باال دست منطقه، پل هرو و چغلوندی کشاورزان از آب رها شد
 .استفاده می کنند
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وی گفت: این حق مردم شهرستان پلدختر است که از سیالب های مخربی که در زمستان ابنیه 
در تابستان از آن   شهرستان را تخریب می کند بتوانند با ذخیره کردن آن به وسیله این سدها

 .استفاده کنند

نماینده مردم پلدختر در مجلس به طور جد  ترابی نژاد افزود: این موضوع را استاندار لرستان و
 .پیگیری هستند تا به نتیجه برسند و مردم ضرر نکنند

فرماندار پلدختر به موضوع کاشت صیفی جات اشاره کرد و گفت: قرار شد از کاشت محصوالت 
ایجاد   آبدوست و صیفی جات در شهرستان جلوگیری شود تا مشکالت زیست محیطی بیشتری

 .نشود

 تان درگير خشکی کشکانشهرس .

شهرستان استان شامل خرم  ۶وی با بیان این که وضعیت بحرانی در شهرستان وجود دارد افزود: 
 .آباد، دوره چگنی، الشتر، نورآباد،کوهدشت و پلدختر درگیر وضعیت کشکان است

وصل  فرماندار پلدختر گفت: رودخانه کشکان از این شهرستان ها می گذرد تا به رودخانه سیمره
 .شود و برای کنترل کشت های که در حاشیه آن صورت می گیرد مدیریت واحدی الزم است

هکتار برنج کاشته شده ولی امسال به  ۸1ترابی نژاد افزود: سال گذشته در شهرستان پلدختر 
هکتار ذرت در شهرستان کاشته شده که  ۸11هکتار رسیده و همچنین در سال گذشته  11

 .ار کاهش یافته استهکت 211  امسال به

هکتار خیار کاشته  ۵11سه هزار و   وی تصریح کرد: همچنین سال گذشته در شهرستان پلدختر
 .هکتار رسیده است ۸11شده که امسال این میزان به 

فرماندار پلدختر گفت: اگر امروزبه بحث کم آبی نپردازیم و از آب موجود استفاده بهینه نشود، در 
 .را از دست خواهیم داد آینده اشتغال پلدختر

 ساماندهی موتور تلمبه ها در احيای کشکان مورد توجه قرار گيرد

وی افزود: به خاطر حساسیت موضوع، امروز بحث کم آبی را در جلسه شورای اشتغال 
 .مطرح می کنم تا مدیران دستگاه ها در جریان امر قرار بگیرند  شهرستان

ریت آب شهرستان در مسیر کشکان توجه نشود، بدانید در فرماندار پلدختر گفت: چنانچه به مدی
آینده با بحران آب و بیکاری در شهرستان پلدختر مواجه خواهیم شد که این موضوع باید مدیریت 

 .شود که راهی برای برون رفت از این بن بست وجود ندارد

کشکان امری است که ترابی نژاد افزود: کنترل سیالب ها و ساماندهی موتور تلمبه ها در احیای 
 .باید مورد توجه قرار گیرد

وی از رسانه ها خواست بحث کارشناسی در رابطه با کم آبی رودخانه کشکان را منعکس کنند و 
و ارتباط باشند و مدیران دستگاه ها نیز   در رابطه با این موضوع با مدیران شهرستان در تماس

 .قرار دهند اطالعات درست و جامعی را در اختیار رسانه ها

فرماندار پلدختر گفت: ما نمی خواهیم در این رابطه حساسیت های غیر واقعی ایجاد شود بلکه 
  واقعیت ها منعکس شوند و مراقب باشیم تامدیران باالیی کشور از جمله وزارت نیرو تصمیمی

 .نگیرند که دودش به چشم مردم ما برود

========= 

 :موسوی نژاد خبرداد

 بشار از سه متر مکعب به یک متر مکعب کاهش یافتدبی رودخانه 

http://www.mehrnews.com/news/2859301 
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مدیر شیالت آمده است :  49تیر 2۳/ یاسوج در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
کهگیلویه و بویراحمد گفت: دبی رودخانه بشار از سه متر مکعب در سال گذشته به حدود یک 

 .سوم یعنی یک متر مکعب رسیده است
در جمع خبرنگاران افزود: کاهش نژاد عصر سه شنبه  عباس موسوی ، غالمخبرنگار مهر به گزارش

آب رودخانه بشار ناشی از خشکسالی در سال جاری است و ارتباطی با طرح های پرورش آبزیان 
 ندارد.

گیری  ها مبنی بر خشک شدن رود بشار در پی آب هایی در رسانه وی با اشاره به انتشار عکس
 پروژه پرورش ماهی قالت، این مسئله را به شدت تکذیب کرد.

های منتشر شده مربوط به زیر پل بشار بوده که شهرداری و پیمانکار  نژاد افزود: عکس سویمو
روبی و زیباسازی ساحل اقدام به خشک کردن بستر رودخانه و انتقال آن در دو  مربوطه برای لجن

 .کانال کناری کرده است

با آبگیری بند وی تاکید کرد: کم شدن آب رود بشار ناشی از خشکسالی است وهیچ ارتباطی 
 .قالت ندارند

مدیر شیالت استان گفت: بند احداث شده در قالت مخزنی نبوده بلکه برای انحراف آب، طبق مجوز 
آب منطقه ای برای ورود به کانال مزارع و سپس خروج از مزارع و برگشت مجدد به رودخانه بدون 

 . تر استکاهش کمی آب صورت گرفته و ارتفاع بند آبگیر آن کمتر از سه م

 ۷1ای آب به صورت کامل قطع نشده ودر هنگام انحراف آب بالغ بر  در هیچ لحظه :موسوی نژاد افزود
 .درصد آب در مسیر قبلی درجریان بوده است

ای، اخذ شده  وی بیان کرد: تمامی استعالمات الزم از ادارات متولی از جمله امور آب منطقه
شاورمطالعه و طراحی شده است و کاری جدید وناگهانی وموقعیت احداث بند قبال توسط چندین م

 صورت نگرفته است.

این مسئول تاسیسات زیر بنایی، افزایش تولید آبزیان وحفظ وبازسازی ذخایر آبزیان و حمایت از 
مزرعه پرورش ماهی قالت  21 افزایش تولید را از اهداف احداث بند انحرافی برای تامین آب برای

 عنوان کرد.

ار داشت: هر گونه تغییر ویا قطع آب رودخانه بشار ابتدا به مزارع پرورش ماهی آسیب وی اظه
رساند و طبیعی است که شیالت استان به عنوان متولی تولید ماهی هرگز منافع مزارع  می

 .پرورش ماهی را به خطر نخواهد انداخت

ریزی ماهیان به اتمام  وی یادآور شد: تراکم ماهیان در رودخانه بسیار پایین است و فصل تخم
رسیده است بر این اساس خطری از ناحیه بند انحرافی، ماهیان وسایر آبزیان رودخانه بشار را 

 تهدید نخواهد کرد.

========== 

 :استاندار مازندران

 مناطق کم آب مازندران با تانکر آبرسانی شود

w.mehrnews.com/news/2859244http://ww 
 

استاندار مازندران، آمده است :  49تیر 2۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /ساری در تاریخ 
 .بی پیشنهاد دادآبرسانی با تانکر را برای رفع مشکل مناطق دچار کم آ

، ربیع فالح جلودار عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان، با اشاره خبرنگار مهر به گزارش
به مشکل کم آبی در برخی مناطق استان تصریح کرد: مدیران اجرایی و دستگاه های مربوطه برای 

 .نکر اقدام کنندرفع مشکل با آبرسانی سیار و تا
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وی با اشاره وجود کم آبی در استان، افزود: مدیران اجرایی شهرستانها در مناطقی که با کم آبی 
 .روبرو هستند با تانکر مشکل آنهارا برطرف کنند

فالح با اشاره به توافق هسته ای بیان داشت: ملت ايران و همه خیرخواهان و دوستداران نظام و 
رويكرد حفظ عزت و اعتبار ملت   قام معظم رهبری به دنبال تحقق اين توافق باپیروان واقعی اوامر م

 .ايران بود

فالح جلودار با عنوان اینکه در روزهای آینده تغییرات در قیمت ها رخ خواهد داد، اذعان داشت: 
 .مدیران اجرایی بر قیمت ها و کنترل آن نظارت کافی داشته باشند

اینکه تخصیص الزم اعتباری به استان داده شده است تصریح کرد: به  استاندار مازندران با اظهار
 .دلیل کمبود اعتبارات هنوز اقدامی صورت نگرفت

فالح جلودار به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و خواستار ایجاد یک فضای مشارکت جمعی 
 .مدیران و دانشگاهها برای برنامه ششم توسعه شد

ن اینکه دستگاه عدلیه وظایف ظریفی را برعهده دارد، گفت: با توجه به دادستان مازندران نیز با بیا
اینکه سال گذشته تا تیرماه سال جاری یک سال پرباری بود، متاسفانه نه تنها شاهد کاهش 

پرونده ها نیستیم بلکه افزایش سنواتی قابل توجهی در پرونده های قضایی را شاهد هستیم که 
 .دارای پیامدهای مهم است

ت االسالم اسدهللا جعفری با تاکید بر اینکه پیشگیری در کاهش جرایم بسیار مهم است، حج
اظهار داشت: پیشگیری، کنترل و مهار جرایم مستلزم سیاست های حاکمیتی است و نتوانستیم 

 .پیشگیری را در جامعه نهادینه کنیم

 سرقت بيشترین جرایم در مازندران است

ه اینکه برای پیشگیری، دخالت دستگاههای فرهنگی بسیار مهم دادستان مازندران با اشاره ب
هزار پرونده قضایی وارد محاکم می شود که سرقت، ضرب و  ۳11است، اذعان داشت: بالغ بر 

 .جرح عمدی، توهین، و طالق از جرایم یک تا پنج است

ود: این آمار حجت االسالم جعفری آمار طالق را یکی از آمارهای نگران کننده عنوان کرد و افز
 .دغدغه اصلی مدیران قضایی است که باید با برنامه محوری، نسبت به کاهش آن تالش کنیم

وی اجرای عدالت را از دغدغه های مقام معظم رهبری عنوان کرد و اذعان داشت: با توجه به شعار 
 .سال جاری در استان شاهد همگرایی و همدلی هستیم

 ریاولویت بندی پروژه ها در سال جا

همچنین مدیرکل سازمان برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به بازنگری ابالغیه سیاست 
های برنامه ششم توسعه تا آذرماه سال جاری تدوین شود، گفت: مدیران کل استان متولیان 

 .اصلی تدوین برنامه ششم توسعه هستند باید آمادگی داشته باشند

ویت بندی پروژه ها در سال جاری، اظهار داشت: در اولویت بندی پروژه علیرضا پارسا با اشاره به اول
 .درصد اعتبارات برای پروژه های خاتمه یافته اختصاص داده می شود 41ها 

وی در خصوص بودجه سال جاری، تصریح کرد: بودجه سال جاری به شدت انضباطی است و باید 
 .ه تا پایان سال اجرایی شوددرصد موافقت نام 41صرفه جویی صورت گیرد و حداقل 

========== 

 :اکبریان مطرح کرد

 سانتيمتر نشست دارد.۱زمين ساالنه در کرج
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طبق گفته نماینده مردم آمده است :  49تیر 2۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /کرج در تاریخ 
سانتی متر است و  1۶کرج در مجلس شورای اسالمی نشست سالیانه زمین در شهر کرج 

 .سال آینده فاجعه می آفریند 11این معضل در 
، کاهش بارندگی چند سال اخیر در استان البرز باعث شده، تا این استان خبرنگار مهر به گزارش

هایی که  که زمانی در ردیف استانهای پر آب کشور قرار داشت، امروز به عنوان یکی از استان
ر کیلومت ۸11هزار و  ۵گرفتارخشکسالی است، مطرح شود. خشکسالی یا کم بارشی در البرز با 

مربع مساحت و به تبع آن خشک شدن بسیاری از رودخانه ها، توجه بهره برداران دو بخش 
کشاورزی و صنعت استان البرز را به سوی برداشت بی رویه از منابع آبی زیر زمینی معطوف شده 

 .هزار حلقه چاه عمیق و غیر مجاز در این استان دارد 11به طوری که آمارها حکایت از وجود بیش از 

هزار نفر  211از سوی دیگر افزایش جمعیت در پنج دهه اخیر سبب شده تا جمعیت البرز از حدود 
به حدود سه میلیون نفر در زمان کنونی برساند که تامین آب این جمعیت دست  ۴1در دهه 

 اندرکاران را به توسعه شبکه های آبرسانی در سطح منابع آبی سطحی و زیر زمینی وا می دارد.

به مشکالت ناشی از بحران کم آبی در استان تازه تاسیس البرز جلسه علنی امروز  با توجه
مجلس شورای اسالمی به بررسی سوال عزیز اکبریان، نماینده مردم کرج در مورد علت نداشتن 
برنامه برای ساماندهی فاضالب شهرها و تعلل در حل مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی مناطق 

 چیان وزیر نیرو اختصاص یافت. گهداری سدهای کشور با حضور حمید چیتروستایی و بهسازی و ن

 2درصد از آب شهر تهران توسط  ۶1اکبریان به بحران کم آبی در استان البرز پرداخت و اظهار کرد: 
درصد آب استان البرز به خصوص شهرها از آب  ۷1سد در استان البرز تامین می شود در حالی که 

 .چاها تامین می شود

اکبریان افزود: در شهرهای کمالشهر، خرمدشت، محمد شهر و شهر جدید هشتگرد مردم ساعتها 
و شاید روزها مشکل بی آب دارند، مردم شهرستان اشتهارد آب شور دارند و این بی انصافی در 

 حق مردم این استان است.

ان با تونل وضعیت به گفته نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی انتقال آب از سد طالق
 چاهها را خشک می کند و این باعث تشدید بحران کم آبی در استان البرز می شود.

اکبریان گفت: امسال با تالش وزیر نیرو، مسئوالن استان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
مصوب شد شرکت آب و فاضالب استان تشکیل شود این در صورتی است که کشاورزی و 

 ز در حال نابودی است.روستاهای البر

وی با اشاره به اینکه منطقه طالقان و جاده چالوس از مناطق پر آب این استان هستند، گفت: ولی 
مردم این مناطق با مشکل کم آبی و کمبود آب شرب مواجه اند مردم این مناطق را برای رهایی از 

 این مشکل نجات دهید.

رده است آب رسانی در بعضی مناطق البرز با تانکر انجام اکبریان با بیان اینکه وزارت نیرو اعالم ک
سال از استان شدن البرز می گذرد ولی همچنان مدیریت سدهای امیرکبیر و  ۴ شود، گفت: 

طالقان با تهران است البرز آب فراوان دارد و این وزارت نیرو است که برنامه مدونی ندارد مردم نباید 
 کل شوند.به خاطر این بی برنامگی دچار مش

اکبریان با اعالم اینکه استان البرز تا کی باید برای آب خوردن از تهران اجازه بگیرد، گفت: روستاهای 
جاده چالوس در حال نابودی است، مردم به دلیل مشکالت فراوان از روستاها فراری شده اند وزارت 

رای تعمیر و بازسازی متر حریم مشخص کرده است و مردم ب 1۵1نیرو برای رودخانه های البرز 
 منازل و مساجد دچار مشکل می شوند.

سال گذشته وزارت نیرو نتوانست روستای واریان واقع در جاده  ۷1اکبریان با اشاره به اینکه در 
چالوس را خریداری و تخلیه کند، عنوان کرد: با متوسل شدن به قوه قضاییه، چرا بدون اطالع به 

 شداری تعدادی از خانه های این روستا تخریب می شود.استانداری، فرمانداری و یا بخ
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البرز یک استان نوپا است باید برای پا گرفتن این استان همگی کمک کنند نه  وی با تاکید بر اینکه
میلیارد تومان از درآمد سدهای کرج را به  ۴اینکه آب و برق البرز را برای تهران ببرید، گفت: قرار شد 

ن امر محقق نشد و حال میبینیم که البرز حتی بودجه برای جمع آوری زباله استان البرز بدهند ای
 های جاده چالوس ندارد.

 ۴1تا  21نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه طبق نظر کارشناسان 
درصد آب سدها از گسل ها خارج می شوند، گفت: چاه ها باید در مسیر عبور گسل های آب 

 نه اینکه در دشت ها حفر شوند. باشند

وی در ادامه خطاب به همتایان خود در مجلس شورای اسالمی گفت: مسئولیت دریاچه ارومیه را 
 از وزارت نیرو گرفتند این نشانده این است که در مدیریت وزارت خانه مشکل وجود دارد.

 وزارت نيرو استراتژی مدونی برای مسئله فاضالب ندارد

ندازی فاضالب در بخش های کشاورزی، خانگی، صنعت و خدمات را ضرورتی انکار اکبریان راه ا
ناپذیر دانست و گفت: استفاده از فاضالب برای بخش های مختلف از کارهای ضروری وزارت نیرو 

 است.

اکبریان با اشاره به اینکه وزارت نیرو استراتژی مدونی برای فاضالب ندارد، ادامه داد: شهرستان 
 متر هم فاضالب ندارد. 1هزار جمعیت  ۴۵1 فردیس با

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه برای احداث تصفیه خانه زمین 
نداریم، افزود: پیمانکار خصوصی برای ساخت تصفیه خانه اعالم آمادگی کرده است ولی تنها زمین 

 لقائم شهرستان فردیس قرار دارد.مورد استفاده در حریم داخلی محوطه نیروگاه منتظرا

حلقه چاه حفر شده گفت: نیروگاه و  ۸وی با اشاره به اینکه برای خنک کردن نیروگاه منتظرالقائم 
 تصفیه خانه فردیس باید راه اندازی شود.

ماه پیش به زمین خورد  11وی در پایان با اشاره به اینکه کلنگ فاضالب پسآب کرج در ماهدشت 
یک متر هم لوله گذاری نشده است، گفت: ساکنان مهرشهر، ماهدشت و محمد ولی تا امروز 

 شهر از بوی فاضالب دچار مشکالت زیادی هستند.

در پایان این جلسه پس از ارائه آمار و ارقام از سوی وزیر نیرو در خصوص اقدامات دولت یازدهم برای 
وی قانع شده و اعالم کرد نیازی به ساماندهی مشکالت آب اکبریان نماینده مردم کرج از توضیحات 

 گیری در این خصوص نیست. رأی

=========== 

 بر است نتایج نشست جدید نجات منابع آب/ احيای ذخایر آب زمان
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یک مقام مسئول در آمده است :  49تیر 2۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /کرج در تاریخ 
نشست طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، گفت:  ۸وزارت نیرو با اعالم برگزاری 

 .اد بررسی شدپیش نویس بیانیه مشترک وزارت نیرو و جه
، هشتمین جلسه شورای راهبری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب خبرگزاری مهر به گزارش

جلسه گذشته ارائه  ۷زیرزمینی برگزار شد. در این نشست، گزارشی در خصوص مصوبات شورا در 
مشترک مدیران بخش آب وزارت نیرو و وزارت  شد و در ادامه در خصوص پیش نویس بیانیه اجالس

 .جهاد کشاورزی بحث و تبادل نظر شد

رسولی ها، مشاور وزیر نیرو اجرای طرح احیا را کاری سخت و زمانبر توصیف و از اعضای   محمد حاج
شورای راهبری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به خاطر جدیت و نظم در کار تشکر و 

 .نمودقدردانی 
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وی اظهارداشت: بخش آب ایران از اجرای طرح احیا به صورت پایلوت استقبال می کند چرا که 
 .اجرای محدودتر طرح در مراحل اولیه کار از خسارت های احتمالی ممانعت خواهد کرد

این مقام مسئول در وزارت نیرو همچنین راه اندازی سامانه کنترل پروژه طرح را شاه کلید این کار 
 .صیف کرد و خواستار تسریع در اجرای آن شدتو

========== 

 :در جلسه شورای شهر مطرح شد

 پارک ملل احداث شود ۳هدررفت باالی آب در ساری/ فاز 
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فرماندار ساری با بیان آمده است :  49تیر 29به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / ساری در تاریخ 
اینکه میزان هدر رفت آب شرب در شهرستان باالست، ترمیم شبکه های فرسوده را نیازمند 

 .تمیلیارد تومان اعتبار دانس 12تامین 
، جواد واحدی عصر چهارشنبه درجلسه علنی شورای شهر ساری که در خبرنگار مهر به گزارش

خصوص بحران آب در شهر ساری برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به وجود منابع آبی در شهر 
 .ساری مشکل تامین آب شرب نداریم

د از آب بهره برداری کامل صورت گیرد افزود:در حال حاضر با تدابیر اندیشیده وی با بیان اینکه بای
لیتر هم می توان وارد کرد ولی این امر  ۵11لیتر آب وارد مدار توزیع می شود که تا  2۵1شده روزانه 

 .نیازمند ترمیم شبکه آب رسانی است

میلیارد تومان  12ی ساری نیاز به فرماندار ساری با بیان اینکه برای ترمیم و اصالح شبکه آب شهر
 .هزینه است تصریح کرد: در حال حاضر هدر روی آب در شبکه فرسوده باال است

واحدی گفت: در ایام عید سال گذشته یکی از خیابانها به دلیل شکستگی شبکه، آب رسانی 
 .نمی شد که باید از چنین پیشامدهایی با اصالح و بازسازی جلوگیری شود

سالمت آب شرب ساری بیان داشت: کیفیت آب شرب هر هفته بررسی می شود  وی در خصوص
 .و آزمایشگاه مربوطه نیز گزارش روزانه ارسال می کند

فرماندار ساری با تاکید بر اینکه صرفه جویی در مصرف آب شرب باید جدی گرفته شود متذکر شد: 
ر باید بایک برنامه ریزی صحیح متاسفانه آب شرب در کشاورزی استفاده می شود که جلوی این کا

 .گرفته شودو استفاده از آب شرب باید مدیریت شود

وی در خصوص توسعه و تکمیل فاز دوم پارک ملل ساری اظهار داشت: اگر خواستار تسریع روند 
 .ساخت فاز دوم هستیم باید با امور آب منطقه ای شهری همکاری کنیم

 فاز دوم پارک ملل احداث شود

شهر ساری نیز در این جلسه خواستار اولویت قرار دادن ادامه ساخت فاز دوم پارک  رئیس شورای
 .و آب رسانی و تامین آب ساری شد  ملل ساری

علیجان شمشیر بند با تقدیر از مردم ساری به خاطر حضور در راهپیمایی روز قدس و پیروزی تیم 
آوردهای فرزندان غیور ایران هسته ای گفت: دستیابی به موفقیت تیم هسته ای از جمله دست

 .است

حلقه چاه تامین شده که از  2۷کمال باقری دیگر عضو شورای شهر ساری تاکید کرد: آب ساری از 
 .هرگونه آلودگی مبرا است و مرتب کنترل می شود

شورای شهر با بیان اینکه قیمت یک لیتر آب معادل یک لیتر   محمد محمدی کیادهی دیگر عضو
 .ستار تدابیر برنامه ریزی شده ای برای تامین آب شرب ساری شدبنزین است خوا
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سعید نجاریان رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری گفت: نباید با آدرس اشتباه 
 مردم را مقصر کم آبی دانست

درصد آب در بخش کشاورزی هدرمی رود افزود: تراکم شبکه  41وی با اشاره به این که در ایران 
 .ی با تراکم شهری تطابق نداردهای آب

 درصد شبکه آبرسانی ساری فرسوده است ۵۶۹

درصد شبکه آبرسانی ساری را فرسوده اعالم  ۸.۵مسعود مدینه عضو دیگر شورای شهر ساری 
 .لیتر آن بخاطر شبکه فرسوده آب رسانی ساری به هدر می رود ۳۵لیتر آب  111کرد و گفت: از هر 

میلیون تومان آب بها می دهیم تصریح کرد: این هزینه ها باید بررسی  211 وی با بیان اینکه ساالنه
شود و در زمینه استفاده صحیح از آب شرب فرهنگ سازی کنیم و استفاده آب شرب برای 

 .شستشوی منازل و مجتمع ها ممنوع شود

بحث رئیس آب و فاضالب ساری نیز در این جلسه گفت: پروژه آب شرب و تصفیه خانه ساری یک 
 .لیتر آب شرب وارد مدار ساری خواهد شد ۵11ملی شده که در ماههای آینده 

 درصدی آب شرب ساری ۲۳هدر رفت 

کیلومتر خط انتقال افزود: در ساری پرت آب  ۷کیلومتر شبکه آب رسانی و  ۸11لطفی با اشاره به 
 .درصد است ۳2در حدود 

باید  4۴بکه آب رسانی داشته ایم و در سال اصالح ش 4۳متر در سال  2۶هزار و  ۵وی تصریح کرد: 
در زمینه اصالح شبکه و صدور پروانه حفاری شهرداری و دستگاههای مربوطه همکاری بیشتری 

 .داشته و زیر ساختهای الزم را فراهم کنند

لطفی با بیان این که سرعت توسعه شهری باال است تصریح کرد: ما نمی توانیم قبل از آسفالت 
 .ه های آب را تامین کنیم و این تامین نیازمند زمان بیشتری استشهرداری لول

هزار مشترک اعالم کرد و  2۵رئیس آب و فاضالب شهر ساری تعداد مشترکان تحت پوشش را 
 .گفت: از آب شرب برای آبیاری و کشاورزی نباید استفاده شود

 ۵11رد و گفت: با وارد کردن لیتر در ثانیه اعالم ک ۵۵1وی نیاز شهر ساری به آب شرب را هزار و 
لیتر آب بر مدار شبکه آب رسانی مشکل آب شرب حل خواهد شد و مشکل اساسی زمانی حل 

 .کیلومتر شبکه آبرسانی بازسازی شود ۸11کیلومتر از 1۶1خواهد شد که 

================= 

 !آبی گریبان شمال را هم گرفت خشکی به جان سدهای شرق افتاد/ بی
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در حالی که بی آبی به شمال آمده است :  49تیر 29به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
ر هم رسیده و گلستان در وضعیت نامطلوب قرار دارد، مقامات آبی خراسان جنوبی از کشو

خشک شدن کامل یک سد مهم در این استان و قرار گرفتن دو سد دیگر در آستانه خشکی 
 .کامل خبر داده اند

درصدی حجم آب ورودی به سدهای  ۳1، حسین امامی با اعالم کاهش خبرگزاری مهر به گزارش
، سد نهرین 1.12بید   ، سد دره1.۳۵خراسان جنوبی گفت: امسال حجم ورودی آب به سد کریت 

 .میلیون مترمکعب بوده است 1.۶2و سد اسدیه  1.1۴آباد   ، سد حاجی1.12، سد فرخی 1.۶۸

سدهای خراسان جنوبی  این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر اینکه این سدها مهم ترین
درصدی  ۳1هستند اظهارداشت: در سال آبی جاری، حجم آب ورودی به سدهای خراسان جنوبی 

 .کاهش یافته است
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آباد در استان به طور کامل خشک شده و سد کریت و شهید  وی گفت: در حال حاضر سد حاجی
لیون ریال اعتبار برای می ۴121پارسا نیز در آستانه خشک شدن است. امامی تصریح کرد: امسال 

 .تعمیر، نگهداری، مرمت و بازسازی سدهای استان خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است

استان دارای کمبود آب  ۴همچنین محمدهادی رحمتی نیز با اعالم اینکه استان گلستان در جمع 
  های کشور به  استان دارای کمبود آب و در صدر استان ۴کشور قرار گرفت گفت: این استان جزو 

 .لحاظ وضعیت نامطلوب آبی قرار گرفته است

استان دارای کمبود آب  ۴اکنون در جمع   این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: استان گلستان هم
کشور قرار دارد، اما در حال حاضر در شهرهای این استان قطعی آب نداریم. امیدواریم با همکاری 

 .ال را بدون مشکل سپری کنیمشهروندان گلستانی تابستان امس

های کشور بر اساس شاخص پایش منابع  بندی استان  وی خاطرنشان کرد: بر اساس نقشه طبقه
استان گلستان با خشکسالی درگیر است. رحمتی با تاکید بر اینکه  4۴تا فروردین  4۳آبی از مهر 

کرده اظهارداشت: وضعیت آبی استان گلستان در سال آبی جاری از مرحله تنش شدید عبور 
لحاظ   های کشور به استان دارای کمبود آب و در صدر استان ۴متاسفانه استان گلستان جزو 

 .وضعیت نامطلوب آبی قرار گرفته است

شود افزود:  های زیرزمینی تامین می درصد آب شهرهای استان از آب 4۵رحمتی با اشاره به اینکه 
ها میزان  شود و با توجه به کمبود بارندگی تامین میها  درصد آب شهرها از طریق چشمه ۵تنها 

 .ها بسیار کم شده است دهی این چشمه آب

================== 

 :رئيس امور اجرایی معاونت آبخيزداری استان زنجان خبرداد

 سطح آب های زیرزمينی ابهر ساالنه دو متر افت می کند

http://www.mehrnews.com/news/2859530 
 

رئیس امور اجرایی آمده است :  49تیر 29به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / زنجان در تاریخ 
متر افت  2النه به طور متوسط در دشت ابهر تا معاونت آبخیزداری استان زنجان گفت: سا

 .شود های زیرزمینی گزارش می سطح آب
و به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  خبرگزاری مهر به گزارش

نابع طبیعی سبب درآمدزایی برای زنجان، مهدی نوربخش افزود: مدیریت آبخیزها عالوه بر حفظ م
 .شود روستائیان و بومیان مناطق می

های آبخیزداری در مقابله با بحران آب ضروری است و باید اعتبارات  وی با بیان اینکه اجرای پروژه 
ای و  درصد مساحت استان شامل مناطق مارنی، صخره ۵1الزم به این بخش اختصاص یابد، گفت: 

 مستعد برای وقوع سیل است. های تند بوده که شیب

نوربخش اجرای عملیات آبخیزداری نظیر کنترل سیل و هرزآب در باالدست شهر، جلوگیری از تغییر  
اقدامات معاونت آبخیزداری اداره  های طبیعی را از  گاه کاربری اراضی، گسترش فضای سبز و تفرج

 اعالم کرد. کل منابع طبیعی استان

روژه پخش سیالب هارون آباد، پروژه پخش  آبخیزداری استان زنجان رئیس امور اجرایی معاونت
سیالب هیدج، پروژه پخش سیالب رضا آباد، پروژه پخش سیالب کاکاآباد، پروژه پخش سیالب 

لو را از پروزه های این معاونت برشمرد و با بیان اینکه ساالنه به طور متوسط در دشت ابهر تا  خلیفه
های آبخیزداری  شود، ادامه داد: با اجرای پروژه یرزمینی گزارش میهای ز متر افت سطح آب 2

شود و عالوه  سطح آب زیرزمینی در مناطق مربوطه باال آمده و سبب بهبود سفره آب زیرزمینی می
ها را از خطر افت  تواند دشت ها در سطح استان می بر این اجرای هر چه بیشتر این نوع پروژه

 ات دهد.های زیرزمینی نج شدید آب

============== 
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 کرمان/  ۳۱-آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم

 کرمان بر روی خط قرمز کم آبی/گرد و غبار نتيجه بحران آب

طوفان خشکسالی آمده است :  49تیر 29در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / کرمان
سال است که در استان کویری کرمان یکه تازی کرده و منابع آبی، کشاورزی و  1۸بیش از 

 .های فراوان کرده است مسائل زیست محیطی این استان را دستخوش آسیب
حران پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت ب» این گزارش از سلسله گزارشهای

مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور
، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر توليدی دفاتر سرپرستی استانهای

پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »با عنوان  ين پرونده ویژه استان هانخست
 بخوانيد. ااینج را می توانيد در« استانهای کشور

http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A
-C%D9%87%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8-F%D9%87

%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C 

، خشکسالی دیگر در کرمان مسئله ای نوپدید نبوده و سالیان دراز است که خبرنگار مهر به گزارش
داغ آن به پیشانی استان کویری کرمان خورده و هر روز چهره ای جدید از آسیب هایی که برای این 

 .ار به همراه دارد؛ رخ می نمایددی

سال اخیر در کرمان به اندازه ای نبوده که جوابگوی نیاز زمین تشنه و کویری  1۸بارندگی های 
استان کرمان باشد و امروز در کرمان ارزش آب به اندازه ای است که استاندار کرمان آن را در حد 

کوتاه مدت در کنار طرح های انتقال آب؛ طال می داند و با ارائه طرح همیاران آب سعی دارد در 
بحران کم آبی در کرمان را بهبود بخشد. طرحی که از سوی وزیر جهادکشاورزی به سایر استان ها 

 .نیز ابالغ شده و از آنها خواسته شده کرمان را الگوی خود در زمینه مبارزه با کم آبی قرار دهند

و این میزان کشاورزی نیازمند حجم عظیمی آب  یک سوم باغات کشور در استان کرمان قرار دارد
است. حال تصور کنید که زمین های کشاورزی نیز با استفاده از روش های سنتی و غرقابی آبیاری 

درصد از آب استان در بخش کشاورزی پدیده ای دور از انتظار  4۵شود، با توجه به این مطلب صرف 
صوص استفاده از روش های آبیاری مکانیزه در نخواهد بود. همین امر سبب شده تاکیدات در خ

 کرمان بیش از پیش به گوش بخورد

از کنار همه آسیب هایی که کم آبی می تواند برای منابع آبی و کشاورزی استان کرمان به همراه 
داشته باشد، که بگذریم به تاثیر آن بر بروز پدیده گرد و غبار و ریزگردها و اثرات سوء زیست محیطی 

 .یم. کم آبی باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و بروز پدیده ریزگردها می شودمی رس

 ميليارد مترمکعب از منابع آبی کرمان ۱۶۱برداشت منفی ساالنه 

میلیارد مترمکعب برداشت منفی از چاه های  1.1طبق آمار اعالم شده از سوی مسئولین ساالنه 
عث افت سطح دشت ها و همچنین تخریب آب زیر زمینی کرمان صورت می گیرد که این امر با

 ذخیره گاه های آب زیرزمینی این استان شده است.

کاهش شدید سطح آب های زیر زمینی و شور شدن آب های در دسترس کیفیت آب را به شدت 
با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر   کاهش داده است به گونه ای که کشاورزی را نیز

استان کرمان به علت شوری بیش از اندازه آب در حال از بین رفتن بوده برخی زمین های پسته در 
 .و درختان پسته به جای باردهی راهی کوره های ذغال پزی می شوند

 نسبت مستقيم بارندگی و گرد و غبار

از بررسی وضعیت گرد و غبار در  تگو با مهردر گف رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان
کرمان طی بیست سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این بررسی ها نشان می دهد که کرمان 

 .روز یعنی نزدیک به یک سال دچار پدیده گرد و غبار بوده است ۳۵1در این بازه زمانی به مدت 
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بند بیابانی گفت: در سال های کم باران، حمیده حبیبی با اشاره به قرارگیری کرمان بر روی کمر
 .گرد و غبار در کرمان نسبت به سال های پر باران بیشتر بوده است

که میزان  2112وی به نسبت مستقیم بروز پدیده گرد و غبار و بارندگی اشاره کرد و افزود: در سال 
ودیم؛ این در حالیست که روز از سال ب ۳۴بارندگی اندک بوده است شاهد بروز پدیده گرد و غبار در 

روز گرد و غبار را شاهد  11که بارندگی به نسبت مطلوب بود تنها  211۴و  211۳در سال های 
 .بودیم

میلیمتر دانست و گفت: این میزان در مدت  12۵حبیبی میانگین بارندگی سال زراعی جاری را 
 میلیمتر است.1۴۵مشابه سال گذشته 

 قرار دارد کرمان بر روی خط قرمز بحران آب

با اشاره به اینکه استان کرمان بر روی خط قرمز بحران آب قرار  در گفتگو با مهر استاندار کرمان 
 دارد، اظهار داشت: دشت های استان روز به روز در حال خشک شدن است.

پوشش گیاهی که در اثر کم آبی در کرمان شدت  وی گفت: افزایش وسعت بیابان ها و تخریب
 یافته است سبب بروز پدیده ریزگردها در استان شده است.

رزم حسینی با انتقاد از عدم وجود طرح جامع مقابله با ریزگردها در استان کرمان اظهار داشت:  
 .تهیه این طرح ظرف مدت یک ماه در دستور کار قرار گرفته است

کیل کمیته استانی مقابله با پدیده ریزگردها در کرمان افزود: باید مسئولین و وی با اشاره به تش
مردم در جریان شرایط کرمان به ویژه شرق این استان در زمینه ریزگردها قرار گرفته و اعتبارات الزم 

 .برای مقابله با این پدیده به کرمان اختصاص پیدا کند

کرد: هرجا صحبت از سالمت مردم باشد برای دولت نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح 
بسیار حائز اهمیت است و در زمینه ریزگردها نیز باید با جدیت وارد شویم چرا که این مسئله مرتبط 

 .با سالمت مردم است

 هزار هکتار اراضی مستعد توليد ریزگرد در کرمان ..۳وجود چهار ميليون و 

با اشاره به کویری بودن کرمان  در گفتگو با مهر نیز مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان
اظهار داشت: حسب دستور استاندار کرمان با همکاری دستگاه های ذیربط پی گیر تهیه طرح 

 .جامع مقابله با پدیده ریزگردها در استان کرمان هستیم

داد: این طرح باید ظرف یک ماه آینده آماده شده و جزئیات وظایف دستگاه  محمود صفر زاده ادامه
ها در آن دیده شود. ضمن اینکه با توجه به اهمیت مساله فرهنگ سازی در این زمینه؛ پیوست 

 .فرهنگی نیز برای این طرح تهیه خواهد شد

ار دارند، افزود: باید با شهرستان استان کرمان تحت تاثیر ریزگردها قر 11وی با اشاره به اینکه  
 .پدیده ریزگردها در کرمان با جدیت مقابله شده و با برنامه ریزی در این خصوص اقدام کنیم

هزار هکتار اراضی مستعد تولید ریزگرد در استان کرمان خبر  211صفرزاده از وجود چهار میلیون و 
بیش از سه میلیون هکتار شن  داد و اظهار داشت: کرمان دارای سه میلیون هکتار اراضی کویری،

 زارهای فعال و نیمه فعال و چهار میلیون هکتار اراضی تحت فرسایش شدید بادی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان این موارد را منشاء آلودگی های هوا دانست و گفت: 
و شهداد ایجاد  برای مقابله با آلودگی هوا جنگل دست کاشت در سیرجان، ماهان، جوپار، بردسیر

 و حفاظت از منابع آب به جد پی گیری می شود.

وی به تاثیر ریزگردهای کشورهای حاشیه خلیج فارس بر استان کرمان اشاره کرد و گفت: همچنین 
 روزه سیستان است. 121کرمان متاثر از بادهای 

پدیده ریزگردها را چندی پیش نیز مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان دلیل اصلی بروز 
 تخریب پوشش گیاهی دانست و گفت: کم آبی سبب تخریب پوشش گیاهی می شود.

http://www.mehrnews.com/news/2779623/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8
http://www.mehrnews.com/news/2779623/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8


کیلومتر مرز مشترک با کویر دارد، افزود: میانگین بارندگی  ۴11وی با اشاره به اینکه کرمان هزار و 
اثیرگذار میلی متر بوده که بر پوشش گیاهی و بروز پدیده ریزگردها ت 111در این استان کمتر از 

 .است

 ۳.۶رجبی زاده از افزایش روزهای غبارآلود در شهرها خبر و ادامه داد: در شمال استان کرمان 
 میلیون هکتار آن عرصه های ماسه ای هستند.. ۳.۳میلیون هکتار بیابان وجود دارد که 

ت که از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: در حال حاضر شرایط به گونه ای س
 .سطح مراتع کم شده و به وسعت بیابان های اضافه می شود

میلیارد تومان  ۷11ساله برای بیابان زدایی در کرمان خبر داد و افزود:  11این مسئول از تهیه برنامه 
 .برای کارهای اجرایی نیاز است

پدیده ریزگردها رجبی زاده گفت: برداشت بیش از اندازه از سفره های آب زیرزمینی نیز در بروز 
 .تاثیرگذار بوده است

این مسئول یادآور شد: تغذیه سفره های آب زیرزمینی، کنترل مراتع، مقابله با شکل گیری تپه 
 های ماسه ای از جمله راهکارهایی مقابله با این پدیده است.
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 کرمان/ .۳-آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم

 وقوع زلزله خاموش کم آبی در کرمان

 گزارش: زهرا ساالری نژاد
 

های پی  خشکسالیآمده است :  49تیر 29/ کرمان در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
در پی و کم آبی در کرمان به زخمی کهنه بر چهره این استان کویری بدل شده و به مانند 

 .مانند که در طول زمان اثرات مخرب بسیاری را به همراه داشته است زلزله ای خاموش می
، هر ساله آغاز فصل گرما با نگرانی درباره کمبود آب و بحران خشکسالی در خبرنگار مهر به گزارش

استان همراه است و نگرانی ها برای کمبود آب و قطعی و جیره بندی آن در استان افزایش پیدا 
 .می کند

ر این بسیاری مشکل کم آبی در استان را یک بحران توصیف کرده و معتقدند اگر تمهیدات الزم د
 .زمینه اندیشیده نشود ایران در سال های آینده با مشکل جدی بحران آب مواجه خواهد شد

 جنگ آب برای زنده ماندن

العاده  شهر از نظر بحران آب در حالت فوق 21شهر استان کرمان  ۶۸بهتر است بدانید از مجموع 
ضعیت بحرانی دارند که از این روستای کرمان و ۶۴روستا از مجموع دو هزار و  ۴۵۵هستند و هزار و 

 .شوند روستا با تانکر آبرسانی می ۵۴1میان 

همه این ها گواه یک بحران آب در استان کرمان را دارد، بحرانی که اگر به درستی و در اسرع وقت 
مدیریت و برنامه ریزی صحیح برای آن انجام نشود در آینده نزدیک به جنگی تمام عیار برای تامین 

 .رای حیات بدل خواهد شدآب الزم ب
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این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه آب ، جنگ آینده جهان را برای بدست آوردن و 
تامین آب می دانند و معتقدند که در آینده انسان ها برای زنده ماندن و تامین آب شرب خود مجبور 

 .به جنگ و معامالت کالن مالی و اقتصادی خواهند شد

ن کارشناسان و متخصصان به دنبال پیدا کردن علل اصلی بروز این معضل در کشور بوده و در این میا
 .تالش می کنند تا راهکارهای مناسب در راستای حل مشکل کم آبی را پیدا کنند

کشاورزی سنتی، تغییر الگوی کشت بر اساس هزینه و سود اقتصادی، صنعت، مصارف خانگی، 
نادرست منابع آبی، افزایش جمعیت، تغییر اقلیم، توسعه ناپایدار شبکه آبرسانی فرسوده، مدیریت 

 .و ... از عوامل به وجود آورنده این وضعیت هستند

اما در سال های اخیر بیشتر بر کاهش مصرف خانگی و صرفه جویی در این زمینه تاکید شده 
ید خواهد بود است، فرهنگ سازی در راستای صرفه جویی در مصرف آب هرچند اقدامی موثر و مف

اما نباید فراموش کرد که سهم مصرف کنندگان خانگی در بروز مشکل کم آبی سهم ناچیزی 
 .است

بهتر است بدانید مصرف خانگی کمتر از پنج درصد از سهم آب مصرفی کل کشور را به خود 
اختصاص می دهد که این میزان در مقابل مصارف کالن آب در بخش کشاورزی و صنعتی میزان 

 .یزی محسوب می شودناچ

 وقوع زلزله خاموش آب در کرمان

در خصوص بحران آب کرمان اظهار داشت: در گذشته فقط  در گفتگو با مهر استاندار کرمان
 .ما مقصریم نشستند، دیدند و هیچ کاری نکردند و امروز در بحران آب استان همه

خاموش آب خبر  علیرضا رزم حسینی گفت: باید بسیار زودتر از این به مردم در مورد وقوع زلزله
 .ایم ایم، به فکر چاره افتاده حاال که درگیر بحران شده دادیم؛ اما می

حسینی افزود: هر کس در حد مسئولیت و دانش خود، مسئول است و هیچ کس در جامعه  رزم
 .نیست که در برابر بحران آب، مسئولیت نداشته باشد

ستانداری راهکارهای الزم برای حل بحران آب در طرح همیاران آب ا  وی با اشاره به اینکه همه
تدوین شده است، گفت: کرمان اولین استانی است که چنین طرح جامعی را برای حل بحران آب، 

 .کند تدوین و اجرا می

استاندار کرمان افزود: معتقدم مشکل ما کمبود آب نیست؛ بلکه مشکل اصلی، اسراف در استفاده 
 .از منابع آب کشور است

کشاورزی گفت: بیشترین صرفه جویی در مصرف آب درصد آب در بخش  4۵وی با اشاره به صرف 
 .باید در بخش کشاورزی صورت گیرد که این امر مستلزم همکاری کشاورزان و فرهنگ سازی است

های کرمان  تصفیه و انتقال آب دریای عمان به استان  وی همچنین با اشاره به امضاء قرارداد تامین،
به حوزه آب برای استان کرمان در نظر گرفته شده  و هرمزگان اظهار داشت: سه طرح انتقال حوزه

 .است

رزم حسینی گفت: در طرح انتقال آب از دریای عمان به استان کرمان که با مشارکت بخش 
مترمکعب در ثانیه آب از دریای عمان به استان های کرمان و  2.۸خصوصی انجام می شود، 
 .هرمزگان منتقل می شود

ز اول طرح انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان خبر داد و افزود: وی همچنین از اجرایی شدن فا
میلیون مکعب آب وارد  111فاز اول این طرح برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شده و ساالنه 

 .استان کرمان و یزد می شود

ن نیز نماینده عالی دلوت در استان کرمان همچنین تصریح کرد: طرح انتقال آب از بهشت آباد به کرما
 .در حال پی گیری است
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 وقتی کشاورزی سنتی آب شرب مردم را می بلعد

بر طبق آمار اعالم شده بیشترین سهم هدر دادن آب، در بخش کشاورزی رخ می دهد، طبق 
درصد آب کشور را مصرف می کند و بازدهی این  41آمارهای رسمی بخش کشاورزی ایران بیش از 

 .درصد برآورد شده است ۴1 تا ۳1میزان مصرف آب، تنها بین 

درصد اعالم می شود که این رقم برای  ۳۵میزان بهره وری آب کشاورزی در ایران به طور متوسط 
 .درصد است ۴۵درصد و برای کشورهای در حال توسعه  ۶۵کشورهای توسعه یافته 

رصدی د ۴1تا  ۳1بد نیست بدانیم که بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی)فائو( بازدهی 
کشاورزی در ایران در مقایسه با کشورهای مشابه از نظر اقلیم و شرایط اجتماعی و اقتصادی 

 .مانند هند، چین، سوریه، پاکستان، عربستان و لیبی، نیز کمتر است

ما به مرز بحران آب در استان کرمان   معاون عمرانی استاندار کرمان در این باره به مهر گفت:
میلیون متر مکعب آب را از منابع زیرزمینی  ۳۸1حاضر حدود شش هزار و ایم و در حال  رسیده

 .برداشت می کنیم

میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی،  2۸محمدجواد کامیاب ادامه داد: از این مقدار شش هزار و 
میلیون متر مکعب در بخش صنعت مصرف  ۷1میلیون متر مکعب آن در بخش شرب و  2۸2
 .شود می

ستان کرمان تاکنون سه اقدام خریداری، صرفه جویی و تولید در آب در نظر گرفته وی گفت: در ا
 .شده است که معتقدیم برای خروج از بحران آب باید هر سه راهکار را توام با یکدیگر پیش برد

گانه مصوبات طرح گفته شده تاکنون  1۷کامیاب به طرح همیاران آب اشاره و تصریح کرد: با اجرای 
 .ن مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفته استمیلیو ۳۵۴

 

 اقدامات انجام شده برای حل مشکل کم آبی در کرمان

های اظهار داشت: بر اساس گزارش در گفتگو با مهر رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
ویژه در استان کرمان   منتشر شده از سوی سازمان ملل، بحران آب در ایران بسیار جدی است به

های الن منفی بین این دو؛ ضرورت تشکیل شورا و تصمیمبعلت عدم توازن منابع و مصارف آب و بی
 .شودفنی، علمی و آموزشی قابل اجرا بیش از پیش احساس می

سیدیعقوب موسوی ادامه داد: بر همین اساس اقدام عملیاتی و ضربتی در این زمینه توسط 
د در های متعدهای کارشناسی و تشکیل جلسهاستاندار کرمان انجام شده است، با بررسی

 .هایی در این زمینه اتخاذ شده استشمال و جنوب استان کرمان آمار اولیه تهیه و تصمیم

ویژه کشاورزان در   موسوی تصریح کرد: عزم جدی، همت عمومی و مشارکت فعال آحاد مردم به
بهینه از آب به عنوان یک  مدیریت مصرف آب و پیشگام بودن در همکاری با دولت به منظور استفاده

ها و ها، نصب کنتورهای حجمی، خاموشی موتورپمپنبع ارزشمند و محدود مانند برقی کردن چاهم
ها بوده الکتروموتورها در زمان پیک اوج مصرف آب و برق و حفظ منابع آب بخش نخست این تصمیم

 .است

وی افزود: همچنین در این برنامه بر حذف یا کاهش سطوح زیرکشت گیاهان پرمصرف آب، کاهش 
نژادی شامل  زراعی و به به های مدیریتتبخیر از سطح خاک و تعریق از سطح گیاه، توسعه روش

های گرما و رس به جای ارقام دیررس و فراری دادن گیاه از تنشکاشت ارقام زودرس و میان
 .های آخر فصل تاکید شده استخشکی

پسند، اصالح  صیه ارقام خشکیاین مسئول ابراز داشت: کاربرد مواد سوپرجاذب و ضدتعرق، تو
 .های کاشت و رعایت تناوب و تقویم زراعی نیز در این برنامه گنجانده شده استروش
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های ورزی حفاظتی، کاهش ضایعات در کنار توجه به انواع روشهای خاکوی گفت: تکیه بر روش
های بهینه مصرف شروداری و آبخیزداری و رعایت دیگر ذخیره نزوالت جوی از طریق عملیات آبخوان

 .آب به منظور افزایش کارآیی مصرف آن و ارتقاء راندمان آبیاری از دیگر موارد مورد توجه است

پنج ساله را اعتقاد  رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان رکن اساسی اجرای برنامه
های کالن ستسازی مصرف آب دانست و گفت: از سیاها در بهینهکشاورزان به کارآیی این روش

های آبیاری تحت فشار شامل های نوین آبیاری با عنوان روشوزارت جهاد کشاورزی اتکا به روش
 .فشار و انتقال آب از طریق لوله استای و بارانی، آبیاری کمهای قطرهانواع روش

بی اقدامات کوتاه مدت و بلند مدتی برای رفع مشکل کم آبی و  وی تاکید کرد: همچنین تاکنون 
آبی در استان انجام شده است که انتقال آب از سد صفارود، انتقال آب از شهرکرد و از سر شاخه 
های زاینده رود، صرفه جویی مردم، ترمیم شبکه آب شهری، همیاران آب، خرید چند حلقه چاه آب 

کشاورزی به منظور استفاده شرب و اصالح الگوی مصرف در بخش کشاورزی و صنعتی از جمله 
 .ن راهکارهاستای
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============ 
 گزارش خبری؛

 بروجرد ماند/ رِدآلودگی تاروی سفره آب«فاضالب»ای که بدون تصفيه خانه

http://www.mehrnews.com/news/2859391 
 

تصفیه خانه فاضالب :  آمده است 49تیر 29به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / بروجرد در تاریخ 
بروجرد که تاکنون چندین بار افتتاح شده به خاطر تکمیل نشدن شبکه انتقال همچنان بدون 

 .های جذبی دفع فاضالب سفره های آب زیرزمینی این شهر را تهدید کند فاضالب است تا چاه
اضالب بروجرد از جمله پروژه هایی است که افتتاح رسمی آن ، تصفیه خانه فخبرنگار مهر به گزارش

طی سالهای اخیر به سوژه رسانه ها تبدیل شده است، تصفیه خانه ای که تاکنون چندین بار 
 .افتتاح شده ولی خبری از فاضالب نیست

ساختمان و تاسیسات تصفیه خانه فاضالب بروجرد طی سالهای اخیر با حضور مسئوالن مختلف 
افتتاح بوده ولی عمال فعالیت جدی نداشته است تا همچنان بخش عمده ای از فاضالب شاهد 

 .شهر بروجرد از طریق چاههای جذبی دفع شود

این وضعیت در حالیست که آغاز به کار رسمی تصفیه خانه فاضالب بروجرد طبق نظر مسئوالن 
برای آغاز به کار این تصفیه منوط به اجرای شبکه فاضالب شهر است، یعنی در واقع باید گفت که 

 خانه ابتدا باید فاضالب به آن منتقل شود.
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هزار انشعاب فاضالب در سطح برخی از  12در حال حاضر به گفته مدیر عامل آبفای شهری بروجرد 
مناطق شهر بروجرد عملیاتی شده است که با توجه به جمعیت این شهر همچنان راه زیادی برای 

 ل شهر به تصفیه خانه در پیش رو قرار دارد.اتصال شبکه فاضالب ک

این در حالی است که حبیب اله حدادی مدیر آب و فاضالب شهری بروجرد در کمیته برنامه ریزی 
شهرستان در فروردین ماه سال جاری با اشاره به تاخیر یکساله تکمیل این پروژه وعده داده بود که 

جاری به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد که به  تصفیه خانه فاضالب بروجرد طی خرداد ماه سال
 نظر می رسد همچنان این وعده تا تحقق فاصله دارد.

با این حال وی در آخرین اظهار نظر از فعالیت آزمایشی تصفیه خانه فاضالب بروجرد سخن گفته و 
 اشد.ابراز امیدواری کرد که این فعالیت بستری برای آغاز فعالیت جدی این تصفیه خانه ب

گفتگو می کرد در این رابطه می گوید: پیشبرد عملیات اجرایی تصفیه  خبرنگار مهر حدادی که با
خانه فاضالب بروجرد مطابق اعتبار موجود بوده و روندکند این پروژه طی سالهای گذشته نشان می 

 ده است.دهد که اعتبار تخصیص یافته بسیار اندک بو

وی تاکید می کند: از خردادماه سال گذشته با پیمانکار قرارداد بستیم تا روند کار تسریع شود و در 
 حال حاضر تصفیه خانه آبگیری شده و تست فعالیت آزمایشی را می گذراند.
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کیلومتر از محوطه و مسیر دسترسی به تصفیه خانه خاکریزی  11حدادی ادامه می دهد: تا کنون 
جاری به فالت شده است و شروع بهره برداری رسمی از تصفیه خانه در خرداد ماه سال و آس

مدیر عامل آبفای شهری بروجرد با بیان اینکه تا کنون حجم باالیی از  پیمانکار ابالغ شده است.
عملیات اجرایی تصفیه خانه انجام شده است، می افزاید: در حال حاضر تصفیه خانه فاضالب 

 ورت آزمایشی فعالیت می کند.بروجرد به ص

هزار نفر دومین شهر پرجمعیت استان  ۳11بنابراین گزارش شهر بروجرد با جمعیتی نزدیک به 
لرستان محسوب می شود، موضوعی که ضرورت توجه به ایجاد زیرساختهای مدرن و به روز در این 

 .شهر را حیاتی می سازد

اضالب رنج می برد به طوریکه مطابق برخی با این حال شهر بروجرد همچنان از ضعف شبکه ف
درصد فاضالب مشترکان این شهر از  ۷1آمارهای اعالم شده از سوی متولیان امر در حال حاضر 

 طریق چاههای جذبی دفع می شود.

این موضوع از آن جهت حیاتی است که سیستم دفع فاضالب از طریق چاههای جذبی یکی از 
ین زمینه محسوب می شود چرا که تاثیر نفوذ فاضالب و روشهای قدیمی و منسوخ شده در ا

 پسماندهای آلوده از طریق این چاهها به آبهای زیرزمینی و همچنین خاک ثابت شده است.

 

از سوی دیگر چاههای جذبی فاضالب در بروجرد به عنوان شهرستانی لرزه خیز با هر تکان زمین و 
 اضالب به الیه های پایین تر را فراهم کند.شکستگی در بدنه چاه می تواند زمینه نفوذ ف

وضعیت دفع فاضالب از طریق چاههای جذبی در بروجرد از دو جهت قابل بررسی است، نخست 
اینکه می توان این موضوع را به عدم اجرای شبکه فاضالب در این شهر مربوط دانست و از سوی 

 اشاره کرد.دیگر به عدم استقبال مردم برای استفاده از شبکه فاضالب 

در مورد شهر بروجرد هر دو این مشکالت وجود دارد چرا که از یک سو اجرای شبکه فاضالب در 
شهر بروجرد دیر آغاز شده و روند احداث این شبکه ها به دلیل کمبود اعتبارات به کندی پیش می 

از شبکه اجرا  رود و از سوی دیگر مردم نیز استقبال چندانی برای خرید انشعاب فاضالب و استفاده
برآیند این مشکالت موجب شده است که وجود چاههای جذبی که تعداد آنها به  شده ندارند.

هزاران حلقه می رسد به عنوان یک معضل جدی در شهر بروجرد مطرح شود، موضوعی که رفع آن 
 از سوی دیگر رهاسازی فاضالب شهر در گرو توجه مسئوالن و مشارکت هر چه بیشتر مردم است.

بروجرد در زمینهای اطراف شهر بروجرد و فراهم آوردن زمینه استفاده از این فاضالب توسط صیفی 
کاران و کشاورزان اطراف بروجرد از چالشها و مشکالت بهداشتی بوده که بروجرد را درگیر کرده 

 است.

انتقاد این مشکالت طی سالهای اخیر بارها در کارگروه بهداشت بروجرد نیز مطرح شده و مورد 
مردم و مسئوالن قرار گرفته اند که همه امید داشتند باالخره روزی با افتتاح تصفیه خانه فاضالب 

بروجرد و تکمیل شبکه های انتقال این مشکالت زیست محیطی و بهداشتی حل شود اما 
 متاسفانه امروز می بینیم این مهم محقق نشده است.

============= 



 !ر انتظار رسيدن تانکر آبميليون روستائی ایران د ۲
 

 
 شده خشک یا قنوات و ها چشمه کرد: اعالم نیرو وزیر معاون قول از مهر خبرگزاری نوشته به
 میلیون ۷ هستند. شدن خشک حال در نیز ها چاه حتی است. اتمام به رو آنها آب یا و اند

 هستند. تانکر با شرب آب رسیدن منتظر ایران روستایی
 مدت میان اضطراری، های طرح قالب در شرب آب تامین برای را هائی برنامه امسال نیرو وزارت

 خرید که کرده اجرا بوشهر و بندرعباس کرمان، های استان جمله از کشور کل در بلندمدت و
 است. ها طرح این از بخشی شرب آب به ها آن افزودن و کرمان اناست در کشاورزی های چاه

 
=================== 

 
 به دليل خشکسالی؛

 هکتار از شاليزارهای قائمشهر دچار استرس آبی شدند ..۱۱

 
هکتار از  ۴11هزار و آمده است :  49تیر 29خبرگزاری دولتی مهر /قائمشهردر تاریخ به گزارش 

 .اراضی شالیزاری قائمشهر به دلیل کمبود آب و خشکسالی دچار استرس آبی شدند
ه در حاشیه ، فرزین فرهادی مدیرجهادکشاورزی قائمشهر عصر چهارشنبخبرنگار مهر به گزارش

آغاز برداشت مکانیزه برنج در روستای المشیر این شهرستان، با بیان اینکه درقائمشهر هشت هزار 
هکتار زمین تحت کشت برنج است، اظهار داشت: درسال جاری به واسطه کاهش نزوالت جوی در 

هکتاراز اراضی شالیزاری با استرس خشکسالی مواجه بودیم که با همکاری و حمایت 1۴11
فرمانداری، بخشداری عوامل مديريت جهادکشاورزی و مديريت بهره وری توزيع آب كمبود آب اين 

 .اراضي تأمین و خوشبختانه هیچگونه خشکسالی مشاهده نشد

وی حفر هفت حلقه چاه، اجاره چندین دستگاه موتور پمپ آب، خريد دو كیلومتر شیلنگ انتقال آب 
 ۳1شمرد و گفت: با وجود اینکه در خرداد سال گذشته را از اقدامات پیشگیرانه خشکسالی بر

رسید ولی با تمهیدات  ۷.۸میلی متر بارندگی داشتیم و این مقدار در مدت مشابه سال جاری به 
میلیون تومان و البته مساعدت و همكاری كشاورزان مشكل كم آبي  1۵1الزم و هزينه بیش از 

 .ا جلوگیری شداراضی قائمشهر مرتفع و از خشكسالی شالیزاره

هزارتن انواع محصول برنج از شالیزارههای ۳2فرهادی پیش بینی کرد درسال جاری بیش از 
 .شهرستان قائمشهر برداشت شود

مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با اشاره به اینکه روستای المشیر پیشرو در ارائه خدمات کشاورزی 
روزه محلی طارم ۷۵برداشت مکانیزه برنج  است، گفت : درسال جاری اولین نشاء مکانیزه و اولین

 .دراین روستا انجام شد

 آخرین وضعيت چشمه های طاق بستان؛

 خروج الهه آبها از کما/وضعيت عجيب چشمه های چندهزار ساله طاق بستان

http://www.mehrnews.com/news/2860144 
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چشمه های آمده است :  49تیر 29به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /کرمانشاه در تاریخ 
دقیقه  ۴1چندهزارساله ی طاقبستان که جمعه شب گذشته به طور ناگهانی در مدت کمتر از 

 .ان و پس از سه دقیقه فروکش کردندخشکیدند، عصر امروز به یکباره طغی
، مجموعه تاریخی طاق بستان که چندی است سودای جهانی شدن در خبرنگار مهر به گزارش

سر دارد به دالیل مختلفی هنوز نتوانسته است نظر کارشناسان یونسکو را به خود جلب کند، 
یشن سنگی دنیا، خشکیدن چشمه های چند هزار ساله ی آن بود که آخرین رخداد بزرگترین انیم

 .اکنون وضعیت عجیب و غریبی را تجربه می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفت: چشمه های چندهزارساله ی  خبرنگار مهر مدیر پایگاه مجموعه طاق بستان دراین باره به
دقیقه خشکیدند، عصر  ۴1گذشته به طور ناگهانی در مدت کمتر از  طاق بستان که جمعه شب

 .امروز به یکباره طغیان و پس از سه دقیقه فروکش کردند

در پی گزارشی مبنی بر بازگشت آب چشمه های  1۶علیرضا مرادی بیستونی افزود: ساعت 
 .طاق بستان، محل را مورد بازدید قرار داده و صحت این موضوع آشکار شد

امروز تا لحظاتی پیش، آب چشمه ها بطور عجیبی بیش از ده بار و  1۶اظهار داشت: از ساعت وی 
 .هربار به مدت پنج دقیقه سرریز و مجددا" تخلیه شده است

مدیر پایگاه مجموعه طاق بستان عنوان کرد: این مجموعه تاریخی تاکنون چنین وضعیتی را به خود 
 .ان در دست بررسی استندیده و علت این پدیده توسط کارشناس

========== 

 :مدیر دفتر بحران شرکت آب و فاضالب لرستان

 درصد آب شرب شهرهای لرستان از منابع زیرزمينی تامين می شود ۹۲
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مدیر دفتر بحران و آمده است :  49تیر 29به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /خرم آباد در تاریخ 
درصد از منابع آب زیرزمینی و  ۵۳رئیس پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان گفت: 

 .آب شرب شهری استفاده می شود درصد منابع سطحی برای تامین ۴۷
، نورالدین نوریزدان ظهر چهارشنبه در نشست ویژه کارگروه تخصصی خبرنگار مهر به گزارش

روستا در مسیر انتقال آب با جمعیت  ۵1شهر و  2۳سالمت و امنیت غذایی لرستان اظهار داشت: 
 .ر نفری تحت پوشس آبفای استان هستندهزا 111حدود یک میلیون و 

درصد منابع سطحی برای تامین آب شرب  ۴۷درصد از منابع آب زیرزمینی و  ۵۳وی با بیان اینکه 
درصد آب استحصال شده از منابع  ۴۷درصد از  1۴شهری استفاده می شود، عنوان کرد: برای 

آباد، ازنا و الیگودرز تصفیه  سطحی استان تصفیه خانه وجود دارد و آب مصرفی در شهرهای خرم
 .می شود

 11مدیر دفتر بحران و رئیس پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان ادامه داد: در حال حاضر 
آزمایشگاه در استان آب شرب شهری را از لحاظ میکروبی، شیمیایی و وجود فلزات سنگین تحت 

 .کنترل دارند

ننده آب را یکی از مشکالت شرکت آب و فاضالب دانست نوریزدان عدم دسترسی به منابع تامین ک
و تصریح کرد: عمده منابع تامین کننده آب از جمله آب های سطحی مانند چشمه گلستان و 
سرابهای شهر در اختیار سایر سازمان ها هستند که امکان دسترسی و بهسازی آنها برای 

 .شرکت آب و فاضالب بسیار محدود است

دهنه  4حلقه چاه و  1۴1پراکندگی منابع آب از مشکالت لرستان است، افزود: از وی با بیان اینکه 
چشمه برای تامین آب شرب استان استفاده می شود و ما در لرستان مانند سایر استان ها نمی 

 .توانیم از منابع پایدار برای ذخیره سازی استفاده کنیم

اضالب لرستان واقع شدن عمده منابع آب مدیردفتر بحران و رئیس پدافند غیرعامل شرکت آب و ف
شهری در خارج از محدوده شهری را مشکل دیگر این شرکت دانست و خاطرنشان کرد: خارج 

 .بودن منابع آب از شهرها مشکالت حفاظتی فراوانی برای ما به وجود آورده است

سطحی موجود است،  نوریزدان با اشاره به اینکه اتکای وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب بر منابع
افزود: این در حالی است که از همه سدهای لرستان سه سد تخصیص آب شرب دارند که مانند 

 .سد آبسرده هنوز ساخته نشده اند

وی عنوان کرد: وجود پمپاژهای مستقیم در شبکه توزیع آب که در لرستان به وفور دیده می شود از 
یش فشار شبکه در زمان مصرف و پوسیدگی چالش های سالمت در استان است که باعث افزا

 .شبکه ها می شود

مدیر دفتر بحران و رئیس پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان با بیان اینکه از دو هزار و 
کیلومتر نیاز به اصالح دارد، ادامه داد:  ۸11کیلومتر شبکه و خط انتقال آب در استان حدود  ۵11

به لوله های غیر استاندارد استفاده شده در این برداشت ها، از انشعابات غیر مجاز با توجه 
 .خطرناک ترین عوامل برای سالمت انسان است

نوریزدان برداشت های غیراصولی روستاهای مسیر خط انتقال را یک معضل اساسی دانست و 
آب تصریح کرد: ما در سال هشتم خشکسالی به سر می بریم و باید به اندازه کمیت به کیفیت 

شرب اهمیت دهیم چراکه وجود فلزات سنگین واستفاده از سموم کشاورزی در محدوده های چاه 
 .ها خطرات زیادی برای سالمت انسان در پی دارد

وی افزود: شعاع برداشت آب از منابع هرساله از شهرها دورتر می شود به طوری که در حال حاضر 
 .ت که سفره های آب ما پایدار نیستندکیلومتری شهرها رسیده و علت آن این اس 1۵به 

================= 

 :دبير شورای فرهنگی، اجتماعی ستاد احيای دریاچه اروميه خبر داد

 حلقه چاه در حوزه دریاچه اروميه/ کاهش آب دریاچه ..۵هزار و  ۵۵وجود 
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دبیر شورای فرهنگی، آمده است :  49تیر 29به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /بناب در تاریخ 
ر منطقه دریاچه حلقه چاه د 411هزار و  ۸۸اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه از وجود 

 .ارومیه خبر داد و گفت: با گرم شدن هوا آب دریاچه کاهش می یابد
، خلیل ساعی عصر چهارشنبه در کارگاه آموزشی احیای دریاچه ارومیه در خبرنگار مهر به گزارش

ییرات اقلیمی باعث شده است تا با بناب با بیان اینکه افزایش یک و نیم درجه ای دمای هوا و تغ
آب دریاچه مواجه باشیم، گفت: با افزایش دمای هوا آب دریاچه کمتر و  کاهش روز افزون سطح 

 .کمتر می شود

میلیون مترمکعب رسید،  411وی با تاکید بر اینکه دیروز میزان آب دریاچه ارومیه به یک میلیارد و 
و تخصیص اعتبارات پیش بینی می کنیم سطح آب دریاچه ابراز داشت: با اجرای راهکارهای مصوب 

 به تراز اکولوژیک برسد. 1۴12تا سال 

 ۴۵1هزار و  2ساعی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته سطح اشغال آب این دریاچه از 
هزار کیلومترمربع رسیده است؛ تصریح کرد: در این مدت آب موجود نیز از  2کیلومترمربع به کمتر از 

 میلیون مترمکعب کاهش یافته است. 4۵1میلیون مترمکعب به یک میلیارد و  ۳41یلیارد و م ۳

مدیرکل ستاد بحران آذربایجان شرقی همچنین مصرف آب از کل ظرفیت منابع آب تجدیدپذیر دریاچه 
 درصد است. ۳۳الی  21درصد اعالم کرد و گفت: این میزان در سایر کشورها  ۷1ارومیه را 

حلقه چاه در منطقه خبرداد و افزود: بدلیل برداشتهای غیر  411هزار و  ۸۸وجود  ساعی سپس از
 سال گذشته کاهش یافته است. 21متر تراز آبی دریاچه در طول  ۸مجاز 

وی استمرار خشکسالی، توسعه نامتوازن کشاورزی و برداشت بیش از حد از منابع آبی را از 
 اعالم کرد. عوامل مؤثر بر افزایش میزان خشکی دریاچه

درصد از منابع آبی دریاچه  ۸4دبیر شورای فرهنگی اجتماعی احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: 
 در پی دارد. که متأسفانه کمترین اشتغالزایی را در بخش کشاورزی استفاده می شود

ان ساعی به خطرات ناشی از خشکی دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و گفت: طوفانهای نمکی، بیاب
زایی، بروز بیماریهای صعب العالج، از بین رفتن اراضی کشاورزی و مهاجرت می تواند نقش مخربی 
در جوامع بشری واقع درشعاع یکصد کیلومتری دریاچه داشته باشد و این میزان حتی می تواند در 

 کیلومتری هم اثرگذار باشد. ۵11شعاع 

از طریق رودخانه  1۳4۶رمکعب آب تا پایان سال میلیون مت ۶11وی در پایان سخنان خود از انتقال 
 ذاب به دریاچه ارومیه خبرداد.

============= 

 :وزیر نيرو در جمع خبرنگاران

 بندی نشود تالش می کنيم تابستان امسال آب جيره
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وزیر نیرو با بیان اینکه با تدبیر آمده است :  49تیر 29به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
کنیم که در فصل  توانستیم عمده پیک مصرف آب در کشور را کاهش دهیم، گفت: تالش می

 .بندی اعمال نشود امسال، جیرهگرم 
چیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع  ، حمیدرضا چیتخبرنگار مهر به گزارش

خبرنگاران با اشاره به وضعیت مصرف آب و برق در کشور، اظهار کرد: در فصل گرما اوج مصرف آب و 
مگاوات عبور کرد که حدود دو هزار  211هزار و  ۵1ه گذشته مصرف برق از برق را داریم. در شنب

 مگاوات از مصرف سال گذشته بیشتر بوده است.

 های کشور توانستند این پیک مصرف را با موفقیت طی کنند. وی افزود: همکاران ما در نیروگاه
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 بود.چیان ادامه داد: در روزهای آینده نیز شاهد پیک باالتری خواهیم  چیت

وزیر نیرو با بیان اینکه در سال جاری کار بسیار مهمی را در تعامل با کشاورزان و کارخانجات برای 
کاهش مصرف آب و برق آنها داشتیم، گفت: با کشاورزان مذاکراتی انجام شد و مقرر شد که اگر در 

عدی روز هر ساعت ب 21چهار ساعت میانی روز بتوانند موتورهای پمپ خود را خاموش کنند، در 
 قدر که برق مصرف کنند، برق آنها رایگان باشد.

 وی گفت: با این تدبیر توانستیم عمده پیک مصرف را کاهش دهیم.

وزیر نیرو با اشاره به وضعیت مصرف برق کارخانجات نیز تاکید کرد: کارخانجات در مدیریت مصرف 
 اند. های بسیاری را کرده برق به وزارت نیرو کمک

کنم در این روزهای گرم در  طاب به مردم خاطر نشان کرد: من از مردم خواهش میچیان خ چیت
عصر اگر هر کدام از شهروندان به قدر خاموش  1۶تا  12مصرف آب و برق مراعات کنند و از ساعت 

 اند. کردن یک المپ و کولر اقدام کنند، در صنعت برق کمک شایانی کرده

ت آبی در شرایط سختی قرار دارد، خاطر نشان کرد: ما وی با بیان اینکه کشور به جهت وضعی
بندی اعمال نشود؛ هر چند در برخی مناطق از جمله  کنیم که در فصل گرم امسال، جیره تالش می

درصد کاهش بارندگی  ۴۵های بوشهر و خوزستان نیز  درصد و در استان ۶۵هرمزگان شاهد 
 داشتیم.

 لحاظ وضعیت بارندگی در شرایط بدی قرار گرفته است.وزیر نیرو افزود: استان گلستان نیز به 

چیان با تاکید بر اینکه همکاران من تالش کردند که با تنش آبی موجود، اقدامات موثری را انجام  چیت
ای را در خصوص آب داشتیم که با انجام سه پروژه از  کننده دهند، گفت: ما در سنندج وضعیت نگران

برداری از آب کف سدها، بخشی از مشکل آبی این شهر  رای بهرهجمله پروژه ایستگاه پمپاژ ب
 مرتفع شد.

================ 

 :رئيس سازمان جهاد کشاورزی

 هزار هکتار از باغات لرستان در حال خشک شدن هستند ۱۱
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رئیس سازمان جهاد آمده است :  49تیر 29به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /خرم آباد در تاریخ 
 .هزار هکتار از باغات این استان خبر داد 1۴کشاورزی لرستان از خشک شدن 

، مهرداد غضنفری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از خبرنگار مهر به گزارش
اراضی ملی و منابع طبیعی استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل کمبود آب بیش از 

 هزار هکتار از باغات استان لرستان در حال خشک شدن هستند. 1۴

هزار هکتار است ادامه داد: در این راستا به دلیل  ۵2که سطح باغات استان لرستان وی با بیان این
 هزار هکتار از این باغات استان در حال خشک شدن هستند. 1۴بحران آب بیش از 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تغییر الگوهای 
: در این راستا از کشت محصول برنج که سطح تعریف شده کشت در لرستان تاکید کرد و گفت

 هکتار بوده بیشتر از حد مجاز در استان جلوگیری خواهد شد. ۳۵1برای کاشت آن هزار و 

غضنفری با تاکید بر اینکه باید از کشت های توسعه ای در استان جلوگیری به عمل آید عنوان کرد: 
ه برای کاشت آن در استان در نظر گرفته شده نباید همچنین محصول برنج از میزان حق آبه ای ک

 باالتر برود.
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وی همچنین بر لزوم استفاده از سیستم های آبیاری نوین در بخش کشاورزی لرستان عنوان کرد: 
بوده به طوریکه   در این راستا یکی از سیاستهای اصلی ما در جهاد کشاورزی استفاده از این روش

 یلیارد تومان برای این بخش اعتبار در نظر گرفته شد.م ۴۳طی سال گذشته بیش از 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: این در حالیست که میزان اعتبارات اختصاص یافته 
حدود هشت میلیارد تومان بوده  42سیستم های نوین آبیاری در استان در سال   برای اجرای

 است.

ش از شش هزار هکتار از راضی کشاورزی استان تحت غضنفری با بیان اینکه طی سال گذشته بی
پوشش این سیستم آبیاری قرار گرفتند عنوان کرد: این در حالیست که این میزان طی چند سال 

 هزار هکتار بوده است. ۳1گذشته 

وی همچنین از تبدیل کانال های آب سنتی لرستان به کانال های نوین خبر داد و گفت: طی سال 
 کیلومتر از کانال های آب کشاورزی لرستان تبدیل به کانال های نوین شد. 11۵گذشته بیش از 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین به معضل خشک شدن رودخانه کشکان اشاره 
تلمبه آب غیر مجاز از بستر این رودخانه استفاده می  211کرد و گفت: در حال حاضر بیش از هزار و 

 زم با متخلفین در این زمینه صورت گیرد.کنند که باید برخورد ال

غضنفری همچنین از فعالیت چاههای آب غیر مجاز در این استان انتقاد کرد و گفت: این در 
حالیست که ما در حاشیه برودخانه های استان شاهد فعالیت این چاههای آب غیر مجاز در استان 

 هستیم.

=================== 

 :دشگری کرمانشاهمدیرکل ميراث فرهنگی و گر

 شود های طاق بستان توسط یک تيم زمين شناسی بررسی می وضعيت چشمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدیرکل میراثآمده است :  49تیر 2٦به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /کرمانشاه در تاریخ 
فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: برای انجام مطالعات دقیق در رابطه با 

خشکیدگی ناگهانی چشمه های طاق بستان یک تیم زمین شناسی از تهران اعزام و طی 
 .هفته آینده شروع بکار خواهد کرد



ظهار داشت: بازگشت آب به چشمه های طاق بستان ا خبرنگار مهر علی فعله گری در گفتگو با
 .نشان دهنده سالم بودن شریان های اصلی و فعالیت کارست چشمه های طاقبستان است

درصدی نزوالت  ۴۶وی افزود: طبق گفته کارشناسان آب منطقه ای علت وقوع این پدیده، کاهش 
که این مسئله نیازمند مطالعات  جوی و شدت گرمای هوا بوده است که گروه منابع آب اعالم کردند

 .عمقی است

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری کرمانشاه اظهار داشت: برای انجام مطالعات دقیق در رابطه با 
خشکیدگی ناگهانی چشمه های طاق بستان یک تیم زمین شناسی از تهران اعزام و طی هفته 

 .آینده شروع به کار خواهد کرد

گروه کارست استان کرمانشاه طی جلسه ای عنوان کرد میزان دبی و  فعله گری در ادامه گفت:
سنجش سطح آب های زیرزمینی باید بصورت دقیق تری اندازه گیری شده تا علت خشکیدگی 

 .چشمه های طاقبستان معلوم شود

وی به ثبت جهانی این مجموعه تاریخی نیز اشاره کرد و افزود: خوشبختانه سرریز شدن آب 
از موانع جهانی شدن این اثر تاریخی را مرتفع کرده است و امیدواریم با برطرف  چشمه ها یکی

 .شدن سایر مشکالت، این اثر ملی را ثبت جهانی کنیم

============ 

 :مدیرعامل شرکت آبفا لرستان مطرح کرد

 افت منابع آب شهر خرم آباد/حجم ذخيره آب در وضعيت مطلوب است

http://www.mehrnews.com/news/2860487 

مدیرعامل شرکت آب آمده است :  49تیر 2٦به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /خرم آباد در تاریخ 
ستان با اشاره به افت منابع آب شهرستان خرم آباد گفت: با مدیریت صورت گرفته و فاضالب لر

 .حجم ذخیره آب این شهرستان در نقطه مطلوب قرار دارد
، حمیدرضا کرموند ظهر پنجشنبه در جلسه ای که به منظور رفع بحران خبرنگار مهر به گزارش

ر سطح شهرستان خرم آباد و در محل فرمانداری این شهر برگزار شد یکی از نقاط کمبود آب د
تاریک کار این سازمان در بحث آبرسانی به شهرها را مربوط به شهر سپیددشت دانست و اظهار 

سال گذشته بی سابقه بوده،  111داشت: با توجه به اینکه شروع فصل گرما در این منطقه طی 
 شهر و روستاهای اطراف آن با مشکل مواجه شده است.کار آبرسانی به این 

وی بیان داشت: در شهرستان خرم آباد علی رغم اینکه وضعیت منابع آب مقداری افت داشته اما 
 با مدیریت صحیح حجم ذخیره آب در این شهرستان در نقطه مطلوب قرار دارد.

 بی کيفيت بودن آب سپيدشت

م آباد را عنکبوتی و بسیار پیچیده دانست و عنوان کرد: وی ساختار شبکه های آبرسانی شهر خر
 قصد داریم این شبکه ها را زون بندی کرده و به صورت کنترل شده در آوریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان با بیان اینکه در بخش های زاغه و بیران شهر از توابع خرم 
کرد: در بخش زاغه منطقه ای وجود دارد که  آباد به لحاظ تامین آب مشکل چندانی نداریم، اضافه

مردم آن جزو مشترکین شرکت آب و فاضالب نبوده و از چشمه ای سنتی آب خود را تامین می 
 کنند.

کرموند با اشاره به اینکه مصرف آب آلوده بسیار مضر بوده و بیماری های خطرناکی را به همراه 
شود مردم را نسبت به اخذ اشتراک از شرکت  خواهد داشت، افزود: از بخشدار زاغه خواسته می

 آب و فاضالب تشویق کرده تا این افراد از آب سالم بهره مند شوند.

وی با اشاره به بی کیفیت بودن آب سپیدشت گفت: طی سال های گذشته شرکت آب منطقه 
ارند ای در سپید دشت چاه هایی حفر کرد که همان موقع ما اعالم کردیم این چاه ها کیفیت ند
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ولی در نهایت این کار انجام شد و به اجبار به ما تحمیل شد اکنون پس از گذشت چند سال 
 مالحظه می شود کیفیت آب این چاه ها نامطلوب است.

 خط انتقال آب راه آهن به شرکت آبفار واگذار شود

کرد و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان به وجود دو خط انتقال آب در منطقه بیشه اشاره 
بیان داشت: در جلسه ای که خرداد ماه امسال در دفتر معاون عمرانی استانداری لرستان برگزار 

شد تصمیم گرفته شد خط انتقال آب راه آهن به شرکت آبفار واگذار شود تا این شرکت روستاهای 
 اطراف را از این خط تغذیه کرده و بهداشت آن ها را کنترل کند.

ی دیگر از خطوط موجود در منطقه بیشه متعلق به شرکت آب و فاضالب بوده و کرموند ادامه داد: یک
نه تنها خط بلکه حقابه آن به شهر سپیددشت مربوط می شود ولی با این حال این خط توسط 

 اهالی مسدود شده تا آب به سپیددشت نرسد.

تایی نبوده و وی یادآور شد: روستاهای واقع در منطقه بیشه تحت پوشش شرکت آب فاضالب روس
هیچ کنترلی روی بهداشت آب آن ها صورت نمی گیرد لذا روستاییان بایستی متقاعد شوند تحت 

 پوشش شرکت آبفار قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان با اشاره به اینکه شرکت راه آهن در این منطقه خط 
یع آب در محدوده حوزه استحفاظی انتقالی را به داخل شهر سپیددشت آورده است و در حال توز

شرکت آبفار است، اظهار داشت: در حالیکه این اقدام غیر قانونی بوده زیرا اوال این آب بهداشتی 
نبوده ثانیا شرکت آبفار از این آب حقابه داشته لذا این آب متعلق به مردم سپیددشت بوده و نباید 

 آن را به مردم بفروشند.

کت آبفار لرستان آماده است دو کیلومتر خط انتقال آب را از منطقه بیشه کرموند گفت: پیمانکار شر
 اصالح کرده و آن را تا پایان یک ماه تحویل دهد.

================ 
 :سرپرست امور منابع آب خرم آباد مطرح کرد

 درصدی بارندگی در لرستان/ بحران آب جدی است ۳۹کاهش 

http://www.mehrnews.com/news/2860523  
 

سرپرست امور منابع آمده است :  49تیر 2٦به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /خرم آباد در تاریخ 
 .درصدی بارش ها در لرستان بوده ایم 2۵د گفت: امسال شاهد کاهش آب شهرستان خرم آبا

، مهدی سجادی ظهر پنجشنبه در جلسه ای که به منظور رفع بحران کمبود خبرنگار مهر به گزارش 
شت: به واسطه آب در سطح شهرستان خرم آباد در محل فرمانداری این شهر برگزار شد اظهار دا

 درصد چاه ها با کاهش آب مواجه شده اند. ۵۵تغییر اقلیم در سطح کشور 

درصد منابع آب سطحی کشور دچار نقصان شده اند، افزود:  ۷1وی با بیان اینکه بر اثر خشکسالی 
در گذشته خشکسالی را به عنوان حادثه غیر مترقبه قلمداد می کردند ولی اکنون بایستی آن را 

 سال با این پدیده مواجه است. 1۴ن یک واقعیت بپذیریم چرا که کشور حدود به عنوا

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آبفا لرستان عنوان کرد: با توجه به اینکه احتمال 
دارد خشکسالی در سال آینده نیز ادامه داشته باشد بنابراین ضرورت استفاده بهینه از منابع آب، 

 در طرح های تامین آب و ایجاد شبکه های طرح احساس می شود.بازنگری 

 پيشنهاد برداشت آب از منابع آب سطحی منطقه بيشه

سجادی به خشک شدن رودخانه کشکان و مادیان رود اشاره کرد و گفت: در پایین دست رودخانه 
نکار با مشکل کشکان یک ایستگاه پمپاژ احداث شده که حتی برای تست آن و تحویل گرفتن از پیما

 نبود آب مواجه هستیم.
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وی با بیان اینکه بسیاری از شبکه های انتقال آب در سطح شهرها و روستاهای استان فرسوده 
هستند، اظهار داشت: باید هزینه ای برای بازسازی و بازنگری این شبکه ها تخصیص داده شود تا 

 بتوان از پرت آب جلوگیری کرد.

ستان خرم آباد در قالب پیشنهادی خواستار برداشت آب از منابع آب سرپرست امور منابع آب شهر
سطحی منطقه بیشه شد و افزود: در منطقه بیشه سراب هایی وجود دارد که آبدهی خوبی 

 دارند که می توان از آن ها برای تامین آب شهر سپید دشت استفاده کرد.

وزهای آتی دچار بحران آب شود، بیان سجادی با اشاره به اینکه احتمال دارد شهر خرم آباد در ر
روز اندازه گیری می شود  1۵داشت: بر اساس مطالعات کلی از سراب های استان که هر 

مشخص شده تمامی این سراب ها افت داشته اند لذا در شهر خرم آباد به سمت کاهش منابع 
 آبی پیش می رویم.

 خته استکشت گياهان آبدوست منابع آب زیرزمينی را به خطر اندا

درصد برشمرد و اضافه کرد: در  2۵وی میزان کاهش بارندگی در لرستان را نسبت به سال گذشته 
 درصد کاهش وجود داشته است. ۵۳زمینه نوع بارش و تغییر آن از برف به باران 

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آبفا لرستان بحران آب به ویژه آب شرب در استان 
دی خواند و گفت: این بحران در دشت کوهدشت بیشتر احساس می شود و این در حالی را ج

است که اگر بحث کشت گیاهان آبدوست در این منطقه مدیریت می شد شاید االن با مشکل آب 
 در منطقه مواجه نبودیم.

ضافه سجادی با بیان اینکه کشت گیاهان آبدوست منابع آب زیرزمینی را به خطر انداخته است، ا
کرد: اگر برای رفع این مشکل و تغییر الگوی کشت چاره ای اندیشیده نشود با مشکالت جدی در 

 استان مواجه خواهیم شد.

متر خواند و اظهار داشت: با برداشت های صورت  1۵1وی کل ضخامت آبرفت دشت کوهدشت را 
 است.گرفته از دشت کوهدشت بسیاری از قسمت های آن دچار تغییر کیفی آب شده 

سرپرست امور منابع آب شهرستان خرم آباد بر ضرورت ایجاد تغیر الگوی کشت در استان به ویژه در 
درصد بهره برداران مخازن آب استان کشاورزان بوده،  4۵شهرستان کوهدشت تاکید کرد و گفت: 

 سه درصد آن صرف شرب و دو درصد مابقی صرف امور صنعتی می شود.

============= 
 سمنان/ ۳۲-آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور یده کمبررسی پد

 ها/ دعا برای باران رد پای خشکسالی در زندگی سمنانی

 گفتگو:اعظم ساالر

ای در  کمتر رسانهآمده است :  49تیر 2٦در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /سمنان 
استان سمنان است که در این روزهای گرم سال موضوع خشکسالی را در زمره سوژه های 

خود قرار ندهد، بحرانی که در یک قدمی ما است و به وضوح می توانیم رد پایش را در زندگی 
 .کنیم مشاهده می

ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران پرونده » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

، در یک موضوع مشترک است. ری مهرخبرگزا توليدی دفاتر سرپرستی استانهای
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »نخستين پرونده ویژه استان ها با عنوان

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور
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میلیمتر بارندگی در ردیف 114جاری با حدود  ، استان سمنان در سال زراعیخبرنگار مهر به گزارش
گذشته )ماه های سرد  ر هشت ماههکم بارش کشور قرار دارد و دمای متوسط آن د شش استان

 1.1۷میانگین بلند مدت سال های دیگر، افزایش  نسبت به درجه سانتیگراد 11.۳با میانگین  سال(
 درصد را داشته است.

تعداد روزهای  موجب افزایش در استان سمنان و فزونی دما مشکالت اخیر کم آبی، تغییر اقلیم
روز، ریزگرد 21وری که از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر مشاهده پدیده ریز گرد و غبار شده به ط

میهمان استانمان بوده اند این امر نسبت به مدت مشابه سال های قبل، چهار برابر افزایش داشته 
درصد از حوادث استان سمنان منشاء آب و هوایی 41است از سوی دیگر باید در نظر داشت که 

 دارند.

درصد از خسارت  ۵۵ه توسط جهاد کشاورزی استان سمنان، بر اساس آمارهای منتشر شد 
بوده است، این خسارات آن جا اهمیت خود را  سال گذشته در بخش کشاورزی1۷استان طی 

میلیارد  ۴۵۵نشان می دهند که به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری سمنان از مجموع 
میلیارد تومان سهم ۳21، 4۳لاستان طی سا از حوادث غیر مترقبه خسارت ناشی تومان

 خشکسالی بوده است.

امروز چالش خشکسالی از مهمترین دغدغه های کشور است که تمامی بخش ها اعم از محیط 
زیست، کشاورزی، دامداری، منابع طبیعی، آبخیزداری، آب شرب و ... را تهدید می کند لذا 

ر عظیم آگاه کنند، اما متاسفانه به مردم را از این خط به هر شکل ممکن مسئوالن امر سعی دارند
 توجهی در این زمینه به دست نیامده است. نظر می رسد تا کنون موفقیت قابل

و  جمع بندی این موضوعات به همراه بررسی اجمالی وضعیت خشکسالی امروز در استان سمنان
ری سمنان به آن بهانه ای شد تا با احمد طاهری مدیرکل مدیریت بحران استاندا نیز دغدغه های
 گفتگو بنشینیم.

 *وضعيت خشکسالی به خصوص در بخش منابع طبيعی و ... را تشریح کنيد؟

متاسفانه در پی خشکسالی ها پیاپی، پدیده ای را درباره دشت ها شاهد هستیم که می توان 
یار آنرا فرونشست نامید لیکن این مهم اثراث زیان باری را به همراه خواهد داشت که از سنوات بس

به شدت روبه  استحصال بی رویه آب  دور در این استان پیدا بوده است. البته با توجه به اینکه
راهها، ابنیه، راه آهن، پل ها،  به تاسیسات زیر بنایی از جمله آسیب رسانی افزایش است، نگرانی

 زمین های کشاورزی و ... دور از انتظار نیست.

در حدی است که بعضی از مناطق استان  ای زیر زمینینکته دیگر این است که شدت افت آب ه
کف شکنی یا جابه جایی چاه های آب الزامی می شود که توسط نهادهای ذی  بعضا سالی یکبار

صالح انجام می پذیرد که این امر سابقا بی سابقه بوده است اما در نهایت باید گفت، فرو نشست 
به  ، از بین رفتن زمین های زراعی، پیشروی کویرتاسیسات زیر بنایی از بین رفتن دشت ها موجب

ت اجتماعی را اجباری مردم از روستاها و در نهایت مشکال یاکوچ  مسکونی، تخلیه سمت مناطق
 در پی خواهد داشت.
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  * ترسيم کلی شما از خشکسالی در استان سمنان چگونه است؟

انسان  همه دستاوردهای سالیاست چرا که خشک در ابتدا باید بگویم خشکسالی زلزله خاموش
درحاشیه کویر را تحت تاثیر قرار می دهد و وسعت عظیمی دارد البته بخشی از این مسائل در 

ناشی از عملکرد نامناسب و استفاده بی رویه از  بخش عمده ای از آن  اما اختیار مانیست،
 و ذخیره منابع ما است. خدادادی امکانات

تا با برنامه  ما قرار گیرد می تواند در اختیار یشرفته به خوبیدر شرایطی که تکنولوژی های پ
گرفتن شرایط، روز به  با عدم جدی مقابله کنیم، متاسفانه به این پدیده مناسب نسبت ریزی

خشکسالی در استان هستیم حدود شش درصد آب مصرفی  شاهد تبعات منفی بیشتر روز
رویه در همین شش درصد نیز باعث شده بی  مصارف استان، در بخش شرب مصرف می شود اما

و روستاهای استان از کمیت  تا کیفیت آب های استحصالی به شدت کاهش و مردم اغلب شهرها
 آب شرب ناالن باشند. و کیفیت

 *دالیل این مهم را در چه می توان جست؟

چاه ها، اعتبارات عظیم برای کف شکنی و جابه جای  برنامه ریزی، هزینه متاسفانه به علت عدم
حفاری در مناطق ممنوعه، کم شدن دبی  حفاری چاه ها براساس حدس و گمان، رعایت نکردن

اعطای مجوز جابجایی و حفاری جدید، خارج شدن آب های سطحی  چاه ها به صورت مداوم،
ناشی از بارندگی از مدار ذخیره و ... از جمله عوامل مشکل زا برای ما در بخش تامین آب هستند 

 داشتن هر کدام از این موانع و رفع یکی از این مشکالت می تواند راهکار باشد.لذا بر

مسئوالن ما باید درک کنند که ما چاره ای جز تصفیه فاضالب ها و برگشت به چرخه استفاده، 
کلیه آب ها اعم از با کیفیت و بی کفیت،  جداسازی آب شرب از غیر شرب، کنترل و در اختیار گرفتن

به فضای سبز شهری از جمله حذف کاشت چمن در سطح استان، اصالح فرهنگ تغییر نگاه 
قدیمی و فلزی که حدود  مصرف آب شرب برای عموم مردم و بازسازی شبکه های آب شرب

 درصد از هدر رفت آب را شامل می شوند، نداریم.2۵

رهای هوشمند با نیاز آبی کمتر، نصب شیرهای کنترل، کنتو تغییر الگوی کشت به سوی گونه های
خواهند بود و اگر این موارد انجام نشود متاسفانه  خشکسالی موثر  در کنترل پدیده تا حدودی و ...

خسارت به دامداران  باز هم با مشکل روبرو خواهیم بود و باید در نظر بگیریم که خشکسالی موجب
 و کشاورزان استان سمنان شده است.

سارات سنگین در این بخش، اقداماتی از و خ سال گذشته12با توجه به خشکسالی 
مراتع مخصوصا در فصول کوچ  متکی به دستگاه های اجرایی از جمله تامین آب برای دامداران سوی



سررسید تسهیالت  قشالق و ییالق و برعکس صورت گرفته است اما تدابیری برای هماهنگی از
هزار نفر دامدار،  2۵ی تا کنون برای حدود دریافتی آنها از بانک ها صورت نگرفته است لیکن از این رو

 جمع بندی و برای تامین اعتبار به وزارت کشور ارسال شده است. میلیارد تومان 111

 

*تغيير الگوی کشت و ... نيازمند مشوق هایی است. برای این امر چه اقداماتی انجام 
 شده است؟

تغییر اصالح الگوی کشت از آبیاری قرقابی برای این منظور در نظر گرفتن اعتبارات الزم در راستای 
درصد سهم کشاورز انجام شده است 1۵درصد سهم دولت و  ۸۵به آبیاری تحت فشار، به صورت 

همچنین نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی برای جلوگیری از برداشت بی رویه، 
تان، هماهنگی برای تضمین تامین علوفه با توجه به کاهش شدید این محصوالت در مراتع اس

تسهیالت خرید علوفه دامداران طی یک دوره شش ماهه، در نظر گرفتن اعتبارات برای تامین آب 
 شرب شهری و روستایی انجام شده است.

آبرسانی سیار برای روستاهایی که منابع آب دچارمشکل بوده است، آبرسانی سیار برای  
رای تامین بخشی از علوفه دام های عشایر، تامین اعتبار عشایر استان، تامین اعتبار ب دامداران

خرید علوفه و آبرسانی سیار برای وحوش و حوزه های تحت پوشش محیط زیست،  برای
و صنعت استان به صورت مستمر و  آب و رصد پیوسته شبکه های آب شرب کمیته بحران تشکیل

خشکسالی در سالجاری نیز مانند سنوات به استمرار پدیده  است که با توجه ... از جمله اقداماتی
 پیشین با تمامی تالش دستگاه های دولتی در حال انجام است.

 * ميزان خسارات ناشی از خشکسالی در استان سمنان چگونه است؟

از حوادث غیر  خسارت ناشی میلیارد تومان ۴۵1بیش از  4۳-42باید بگویم در سال زراعی 
میلیارد تومان در بخش خشکسالی بوده  ۳21ز این مبلغ حدود در استان تحمیل شد، که ا مترقبه

های آب  میلیارد تومان در بخش2۷حدود  در سطح استان است البته این اعتبارات تامین شده
شرب شهری و روستایی، بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و سایر دستگاه های 

 آسیب دیده توزیع شده است.

لی باید به خشک قرنی تغییر دهند متاسفانه هنوز خیلی از افراد به نظر بنده، نام خشکسا
و آن را احساس نمی کنند که در پاسخ این افراد و مسئوالن باید  جدی نگرفته خشکسالی را

می  از ذخایر آینده و خدادای آیندگان در سفره های زیر زمینی برای بقا استفاده هم اکنون گفت، ما
 کنیم.



بحث خشکسالی را تحت پوشش قرار دهیم که این هم برای مدت  حدودیتاکنون توانسته ایم 
زمان کوتاه مانند مسکن عمل می کند، این مهم نشان دهنده عمق فاجعه است این ذخیره ها 

این هم برای مقطع  البته و این ما هستیم که به حق آنها اجحاف می کنیم حق آیندگان است
نی رها و تسکین دهیم هجمه خشکسالی در نهایت و طی تا خودمان را از این نگرا کوتاهی است،

 بخش های مختلف روبه فزونی است و عنقریب دامان همه مان را می گیرد.

 

*در پایان برای مقابله با سيل، زلزله و خشکسالی در استان چه طرح هایی در دست 
 اجرا دارید؟

است که  در سراسر کشوربحث طرح پایش خشکسالی  برنامه خاص مدیریت بحران در بلند مدت
است. در استان سمنان سابق  به عنوان کار اولویت دار از سوی وزارت کشور، مطرح شده این طرح

که بحث، تهیه طرح و  بر این سه پدیده مهم زلزله، خشکسالی و سیل در اولویت کار قرار داشت
 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. ۴1پهنه بندی زلزله با حدود 

دمات طرح پهنه بندی خطر خشکسالی و سیل نیز پیگیری می شود که در صورت تامین اعتبار مق
نسبت به انجام این مطالعات در سطح استان با اولویت و در آینده نه چندان دور انجام خواهد شود 

همچنین تهیه طرح علل فرو نشست دشت های استان به صورت پایلوت در بخشی از مناطق 
سمنان در حال اجرا است که با این برنامه ها می توان در آینده نیز اطالعات جنوب شهرستان 

خوبی از علل و عوامل ایجاد پدیده های طبیعی مانند خشکسالی بدست آورد و برای آن برنامه 
 ریزی کرد.
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آمده است : گزارش بانک مرکزی از قیمت  49تیر 2٦به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
مواد غذایی، اعالم وضعیت آب به مجلس و احتمال افزایش قیمت، مکاتبات گازی با سران 

 .میلیون مرد؛ از مهم ترین اخبار اقتصادی این هفته بود 12خارجی و خانه نشینی 

 11، در این هفته بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی خبرنگار مهر به گزارش
اعالم کرد که براین اساس نرخ چهار گروه  4۴تیر ماه  14گروه مواد خوراکی را برای هفته منتهی به 

ش یافت، البته نرخ چهار مواد خوراکی نسبت به هفته گذشته افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاه
 .گروه دیگر ثابت ماند

تومانی تیرماه  ۵11هزار و  ۴۵مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها اعالم کرد: یارانه نقدی 
 .پنجشنبه هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود

درصد و  1۶م دهند به دلیل کسری درآمدی و پایین بودن دستمزدها، دستک آمارها نشان می
های مختلف کشور در هر ماه مجبور به اضافه کاری و اشتغال  درصد شاغالن استان ۵۴حداکثر 

 .شوند ساعت در هفته می ۴4بیشتر از 

های آبرسانی به روستاها، سناریوی ویژه دولت  وزیر نیرو با تشریح سه عامل ناکامی اجرای پروژه
طرح جدید آبی در  1111رد و گفت: نزدیک به برای تامین آب شرب روستانشینان را تشریح ک

 .شود روستاهای اجرا می

کشور گازخیز جهان  1۸مذاکرات و مکاتبات گازی جمهوری اسالمی ایران با روسای جمهور و سران 
جاری  منظور سفر به تهران و حضور در سومین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در سال  به

 .آغاز شده است

های جدید برای آب شرب اعمال و پس از  ری گفت: با تصویب شورای اقتصاد، تعرفه سید رسول باق
شود. با اجرای این طرح، مشترکان ُپرمصرف که بیش  آن آب با قیمت واقعی به مشترکان ارائه می 

مترمکعب به قیمت  21مترمکعب آب در ماه مصرف کنند، دو برابر قیمت تمام شده و بیش از  ۳1از 
 .های آب را پرداخت خواهند کردتمام شده ب

وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات وضعیت بخش حمل و نقل و مسکن پس از انجام توافق 
، گفت: در هفته های آینده یک یا دو نفر را به هیات وزیران برای ریاست سازمان ۵+1ایران و گروه 

 .کنم هواپیمایی معرفی می

تومان  1۴۴1ان با بیان اینکه مصوبه خرید شیرخام به قیمت رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاودار
 .تومان است 11۴1هنوز اجرایی نشده است، گفت: هم اکنون متوسط کشوری نرخ خرید شیرخام 
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یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از کشف قطب طالی کشور در آذربایجان غربی 
 .رسد میلیون تن می ۶خبرداد و گفت: ظرفیت تولید طالی کشور به 

میلیون نفر که توان  ۳4.۵هزار نفری از تعداد جمعیت غیرفعال کشور، همچنان  ۵۴۴با وجود کاهش 
میلیون مرد خانه نشین چگونه امرار  12کنند و مشخص نیست  فعالیت اقتصادی دارند، کار نمی

 کنند معاش می

============== 

 :قائم مقام سازمان محيط زیست کشور

 ای زیست محيطی در کشور خودنمایی می کندبحران ه

http://www.mehrnews.com/news/2860516 
 

قائم مقام سازمان آمده است :  49تیر 2١همدان در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /
محیط زیست کشور با بیان اینکه بحران های زیست محیطی در کشور خودنمایی می کند، 
گفت: آب و خاک و هوا نشان می دهد که اکنون مشکل جدی محیط زیست در کشور وجود 

 .دارد
، سید محمد مجابی ظهر پنج شنبه در مراسم معارفه مدیرکل حفاظت خبرنگار مهر به گزارش

محیط زیست استان همدان با بیان اینکه حالوت موفقیت دیپلماسی ایران در شکستن تابو ایرانی 
هراسی تابویی که با فرهنگ ایرانی سنخیت نداشت کار بزرگی بود، اظهار داشت: این پیروزی در 

رهبری و با تالش جدی  صبر و اراده مردم ایران، درایت و هدایت مقام معظم  دیپلماسی مگر با
 .دولت، به دست نمی آمد

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید اصل را بر تدبیر گذاشت و از حاشیه ای پرهیز کرد تنها برای 
رد: امروز در نخستین اینکه بتواند حقوق حقه ایران را برای داشتن زندگی سر افراز رقم بزند، بیان ک

 پایتخت ایران هستیم.

قائم مقام سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه همدان پیشینه غنی فرهنگی و نشان از 
تمدنی بزرگ دارد، عنوان کرد: ایرانیانی که امروز نگران آب هستند پیشینیان آنها کاریز و قنات را 

 ایجاد کردند.

ه امروز نگران کشت هایی هستند که با میزان آب تطبیق ندارد مجابی با بیان اینکه ایرانیانی ک
پیشینیانی داشتند که آبیاری سفالی و کوزه ای را با وجود اینکه مشکلی در آب نداشتند، انجام 
می دادند، ادامه داد: در منطقه خلیج فارس به عنوان گهواره تمدن هم نشینی مسالمت آمیز با 

 کشور ها دیده می شود.

ام سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه مردمی که پیامبر آنها مکارم اخالقی را اولویت قائم مق
می داند به دنبال کار خالف اخالق نخواهند رفت، ادامه داد: چنین مردمی جنگ طلب نیستند و 

 هرگز در این مسیر گام بر نمی دارند.

ژه به محیط زیست بسیار بوده است، سید محمد مجابی با بیان اینکه در تمدن کهن ایران توجه وی
بیان کرد: در فرهنگ اسالمی و در دستورات رسول اکرم)ص( بیان می شود که کسی حق ندارد 

 به درخت ها آسیب بزند و چاه ها را خشک کند.

وی با بیان اینکه با این همه توجه به محیط زیست همچنان دچار مشکل هستیم و بحران های 
دنمایی می کند، ابراز داشت: مسائل متعددی روی عوامل حیاتی زیست محیطی در کشور خو

تاثیر گذاشته و آب و خاک و هوا نشان می دهد که اکنون مشکل جدی محیط زیست در کشور 
 وجود دارد.

قائم مقام سازمان محیط زیست کشور با طرح این سئوال که چرا باید روی مسائل محیط زیست 
مه داد: یکی از مهمترین مسائل عدم نگاه سیستمی به مشکل و نگرانی داشته باشیم، ادا
 مسائل و توسعه یک جانبه است.
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مجابی با بیان اینکه توسعه حق جامعه بشری و افزایش رفاه حق جامعه بشری است، افزود: نباید 
 کاری کرد که در وهله نخست هزینه ایجاد شده از توسعه از فایده آن بیشتر باشد.

وزه برای رفع مشکالت زیست محیطی چند ده برابر منافع توسعه ایجاد شده وی با بیان اینکه امر
باید هزینه کرد و باز مشخص نیست مشکل رفع شود یا اینکه همچنان مشکل باقی بماند، عنوان 

کرد: رئیس جمهور در آغاز دولت تدبیر و امید محیط زیست را یکی از فصل های کاری خود قرار و 
 به دریاچه ارومیه اختصاص داد.نخستین جلسه دولت را  

اسفند بحث  1۷قائم مقام سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه مقام معظم رهبری در تاریخ 
های عمده و انتظارات جدی از دست اندرکاران حکومت برای حفظ محیط زیست را بیان کردند، 

 فایت کننده است.اظهار داشت: فقط با قوانین می شود کاری انجام داد و وجود قانون ک

سید محمد مجابی با بیان اینکه اگر محیط زیست بخواهد پایداری داشته باشد این مهم محقق 
نمی شود مگر با خواست مردم، ادامه داد: این نشان می دهد که باید عزم ملی برای حل شدن 

 مسائل محیط زیست داشته باشیم.

میلیارد تومان رسید اما آیا با این 1۸1 د تومان بهمیلیار 4۵وی با بیان اینکه اعتبارات محیط زیست از
عدد می توان جلوی آلودگی هوا تهران، بحران آب همدان، خشک شدت تاالب ها و غیره را گرفت، 
بیان کرد: اساس حفظ محیط زیست همان است که در قانون اساسی آمده و حفظ محیط زیست 

 وظیفه همگانی است.

ور با بیان اینکه باید از وجود نهاد های مردمی استفاده کرد و قائم مقام سازمان محیط زیست کش
ان »فرهنگ محیط زیست به عنوان موضوع جدی در داخل مسائل مردم ورود پیدا کند، افزود: ورود  

ها به عنوان نهادهای مردمی موثر است و نخست باید به همه برنامه ریزان تذکر دهند که « جی او
 قرار گیرد. محیط زیست باید مورد توجه

سید محمد مجابی با بیان اینکه مقام معظم رهبری می فرماید مردم باید بگویند چه کسانی کار 
کردند و چه کسانی کار نکردند، بیان کرد:یک فرصت مناسب داریم و آن ورود به برنامه ششم 

 توسعه است.

یم داشت تا نظرات وی با بیان اینکه سه شنبه هفته آینده با نهاد های مردمی جلسه ای خواه
خود را بگویند، ادامه داد: استان همدان، استان مناسبی برای فعالیت های محیط زیستی است 

چراکه آلودگی های محیط زیستی که برای شهرهای دیگر مشکل ایجاد کرده در همدان هنوز ایجاد 
 نشده است.

صنعتی که می آید همراه با قائم مقام سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه باید دقت کرد که 
مدرنیته و پایداری باشد، عنوان کرد: یکی از موضوعات در محیط زیست بحث گردشگری است که 

 می تواند برای استان جایگاه ویژه خود را داشته باشد.

گفتنی است اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان پس از انتقال قربانعلی محمد پور مدیر 
ماه با سرپرستی سید عادل  11ست استان همدان به استان زنجان به مدت کل سابق محیط زی

عربی اداره شد که در پایان این مراسم از محمد پور و عربی قدردانی و رضا محمدی به عنوان مدیر 
 کل محیط زیست استان همدان معرفی شد.

================= 
 

 :مدیر عامل شرکت آبفار لرستان

 وجب چالش کم آبی در روستاهای لرستان شدخشک شدن رودخانه ها م
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مدیر عامل شرکت آمده است :  49تیر 2١د در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / خرم آبا
آبفار لرستان از ایجاد چالش کم آبی در روستاهای این استان با خشک شدن رودخانه های 

 .فصلی خبر داد
به گزارش خبرکزاری مهر، علیرضا کاکاوند اوضاع منابع آبی در کشور را نامناسب خواند و اظهار 

تان به نسبت برخی استان ها بهتر بوده و در سطح روستاهای داشت: البته اوضاع منابع آب لرس
 استان هنوز وارد تنش نشده ایم.

روستا فاقد شبکه  14روستای واقع در بخش چغلوندی خرم آباد  111کاکاوند با بیان اینکه از 
روستای بخش  2۴۴روستا و از  1۶روستای بخش زاغه  44آبرسانی هستند افزود: همچنین از 

 روستا فاقد شبکه آبرسانی هستند. ۵1مرکزی 

مدیر عامل شرکت آبفار لرستان تعداد چاه ها و چشمه های خشک شده طی دو ماه گذشته در 
عدد برشمرد و گفت: طی دو ماه اخیر هفت حلقه چاه در روستاهای خرم آباد حفر  1۴خرم آباد را 

 شد که مبلغ سه میلیارد تومان برای این منظور هزینه شد.

ادامه داد: در ماه اخیر تعدادی چاه در روستاهای بهرامی و دارایی شهرستان خرم آباد حفر  کاکاوند
 شد و با حفر چاه در روستای پاپی خالدار مشکل آب این روستا مرتفع شد.

وی با اشاره به اینکه خشک شدن رودخانه های فصلی باعث ایجاد چالش کم آبی در سطح 
شت: تمام دام هایی که قبال از رودخانه ها آب می خوردند روستاهای استان شده است بیان دا

هم اکنون از آب شرب روستایی سیراب می شوند و حتی آبیاری درختان روستایی نیز از طریق آب 
 شرب تامین می شود.

مدیر عامل شرکت آبفار لرستان از حفر سه حلقه چاه در منطقه کهریز خرم آباد خبر داد و عنوان 
ی بلیل وند نیز به یکباره خشک شد و امر آبرسانی به این روستا در حال حاضر از کرد: چاه روستا

 طریق تانکر تامین می شود.

================ 

 :گزارش مهر از لرستان

 به شرط چاقو در قلب مایه حيات/ ضرر ميلياردی محصول کيلویی« هندوانه»

 
کاشت هندوانه آمده است :  49تیر 2١به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / خرم آباد در تاریخ 

توسط کشاورزان مهاجر در استان لرستان موجب خسارت جدی به منابع آب این استان شده 
محصول غیراستراتژیک هدر می میلیون مترمکعب آب لرستان پای این  211به طوریکه بیش از 

 .رود
بی توجهی به الگوی کشت متناسب با ظرفیت، آب و اقلیم  گروه استانها: - خبرگزاری مهر

مناطق مختلف استان بارها از سوی متولیان امر مورد انتقاد قرار گرفته اما در سال زراعی جاری نیز 
دم نظارت جدی شاهد از بین رفتن سرمایه های استان به قیمت و بهای با کم توجهی و ع

 .سودهای ناچیز کوتاه مدت بودیم

عوامل زیادی از جمله تغییر اقلیم، وقوع خشکسالی و ... باعث کاهش منابع آبی در روستاهای 
لرستان شده که طی سال زراعی جاری مسئوالن استان پرده از چالش کاشت هندوانه توسط 

 ورزان مهاجر به عنوان یکی از علل اصلی کاهش منابع آبی روستاها برداشته اند.کشا

 بحران و آلودگی آب در روستاهای بخش مرکزی خرم آباد

بخشدار مرکزی خرم آباد عصر پنج شنبه در حاشیه جلسه بررسی بحران آب در خرم آباد در گفتگو 
این بخش فاقد آب آشامیدنی است گفت: « بلیل وند»، با اشاره به اینکه روستای مهرخبرنگار  با

مردم این روستا تمام چاه های آب خود را برای کشاورزی و کشت هندوانه اجاره دادند و کشاورزان 
پمپ هایی با ولتاژ باال نصب کردند که این امر باعث خشک شدن همه چاه ها حتی چاه های آب 

 ن روستا شد.شرب در ای
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هزار راس دام وجود دارد که برای  11مجتبی بیرانوند با اشاره به اینکه در روستای بلیل وند بیش از 
سیراب کردن آن ها مشکالتی وجود دارد بیان داشت: روستای بدرآباد سفلی دارای آبی آلوده بوده 

کل آب این منطقه که الزم است پروژه مجتمع بدرآباد سفلی به صورت دیون اجرا شود تا مش
 برطرف شود.

وی به مشکل کمبود آب در روستاهای چوب تراش و چلزا اشاره کرد و اضافه کرد: روستای اسکین 
بیش از چهار سال است که فاقد آب بوده و همچنین روستای چلزا و چوب تراش در طول روز تنها دو 

 ساعت آب دارند.

 هکتار محصوالت آب دوست در بخش زاغه ..۵کاشت 

 2۶روستا در این بخش اشاره کرد و گفت:  4۸به وجود  ، خبرنگار مهر بخشدار زاغه نیز در گفتگو با
روستای این بخش  1۴روستای بخش زاغه به لحاظ بحث آبرسانی دارای وضعیت مطلوبی بوده و 

تمع های آبرسانی مشکل این روستاها رفع با مشکل آب مواجه هستند که امیدواریم با احداث مج
 شود.

آقا میرزا دریکوند بیان داشت: روستاهای طالقان، امیرآباد، تقی آباد، محمد آباد، باده، ده سفید، 
شیرخانی و ... بخش زاغه با مشل کمبود آب مواجه هستند که با توجه به کشت گیاهان آبدوست 

 خواهد شد. مشکل این روستاها طی ماه های آینده بیشتر

هکتار کشت آب دوست صورت گرفته  ۸11وی با بیان اینکه در بخش زاغه شهرستان خرم آباد 
است عنوان کرد: از متولیان امر تقاضا داریم تمهیداتی برای رفع مشکل آب در روستاهای بخش 

 زاغه اتخاذ کنند.

 حفر چاه برای آبياری محصوالت آب دوست در سپيدشت

گفت: در  خبرنگار مهر صوص وضعیت آبرسانی به روستاهای این بخش بهبخشدار سپیددشت در خ
دهستان گریت یک چاه حفر شده و مشکل آب این روستا رفع شد و در روستای چنار نیز یک عدد 

 چاه در حال حفر است.

ای چم سنگر بخش محمدرضا فرشادی به وجود مشکل جدی در بحث آبرسانی در روست
 سپیددشت اشاره کرد و بیان داشت: عملیات آبرسانی به روستای تنگ هفت نیز رها شده است.

حلقه چاه در دشت گریت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر برخی چاه های این  ۵2وی به وجود 
نشود دشت برای کشت گیاهان آبدوست اجاره داده می شوند که اگر از وقوع این عمل جلوگیری 

 سال های آینده شاهد تبدیل شدن این دشت به شوره زار خواهیم بود.

بخشدار سپیددشت گفت: اگر بتوان روستاها را به صورت مجانی تحت پوشش شبکه آب و 
 درصد مشکل آب شرب روستاها حل خواهد شد. ۵1فاضالب قرار داد حداقل 

 تهجوم کشاورزان مهاجر به لرستان برای کشت محصوالت آب دوس

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آبفا لرستان کشت هندوانه را معضلی جدی 
برای استان دانست و گفت: طی سال های گذشته سابقه نداشته است که روستاهای لرستان 

 مورد هجوم کشاورزان غیر بومی برای کشت گیاهان آبدوست قرار گیرد.

ه دشت های استان های همجوار به خاطر خشکسالی مهدی سجادی بیان داشت: به دلیل اینک
 ممنوعه شده اند کشاورزان غیر بومی برای کشت گیاهان آبدوست به لرستان هجوم آورده اند.

وی به ابالغ بخشنامه ای در خصوص جلوگیری از کشت گیاهان آب دوست در لرستان طی سال 
این خصوص به ادارات جهاد  گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته بخشنامه ای در

 کشاورزی استان ابالغ شد که متاسفانه این موضوع رها شد.
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سجادی عنوان کرد: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب کشور نامه ای به 
وزارتخانه در خصوص جلوگیری از کشت محصوالت آبدوست از جمله هندوانه، ذرت، یونجه، چغندر و 

 .... نوشته است

وی افزود: در این نامه آمده است دستور فرمایید با توجه به بحران جدی کمبود آب در سطح کشور 
و لزوم مدیریت فراگیر خشکسالی های ادامه دار سال های گذشته هماهنگی های الزم مبنی بر 

 تعیین الگوی کشت و برخورد قانونی با برداشت های غیر مجاز با وزارتخانه های جهاد کشاورزی،
 وزارت کشور و قوه قضاییه انجام شده و نتیجه را به این معاونت ارسال کنند.

 کشت محصوالت آب دوست منابع زیرزمينی را خشک کرد

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آبفا لرستان گفت: متاسفانه کشاورز لرستانی با 
ا به جیب زده اما متوجه نیست که اجاره دادن چاه های خود به کشاورزان غیر بومی سودی ر

 کشت محصوالت آبدوست باعث خشک شدن چاه خواهد شد.

سجادی کاهش سطح آب سفره های زیرزمینی را از دیگر اثرات منفی کشت محصوالت آبدوست 
خواند و اضافه کرد: کشاورزی که چاهی را اجاره می کند تجهیزات چاه را عوض کرده و شبانه روز 

 غیر مجاز آب مبادرت می کند.نسبت به برداشت 

وی کشت هندوانه را به عنوان محصولی غیر استراتژیک برای استان غیر ضروری دانست و افزود: 
هزار متر مکعب آب در طول سال مصرف می کند یعنی برای کشت  1۶کشت هر هکتار هندوانه 

تومان  ۵11یلو هندوانه لیتر آب نیاز است و این در حالی است که فروش هر ک ۵11یک کیلو هندوانه 
 است لذا کشت این محصول مقرون به صرفه نیست.

 لزوم اصالح الگوی کشت محصوالت کشاورزی

سرپرست امور منابع آب شهرستان خرم آباد با بیان اینکه کشت هندوانه توجیه مالی ندارد ادامه 
ژه های آبخیزداری داد: در صورتیکه قانون به صراحت مشخص کرده اصالح الگوی کشت و اجرای پرو

بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است اما مشخص نیست این وظیفه در استان لرستان بر عهده 
 چه کسی است.

سجادی بر ضرورت ورود سازمان جهاد کشاورزی لرستان در خصوص اصالح الگوی کشت و 
رستان جلوگیری از کشت محصوالت آبدوست در استان تاکید کرد و گفت: شرکت آب منطقه ای ل

حکم سیار برای  ۳۶1در اولین گام با همکاری دادستان های تمامی شهرستان ها موفق به اخذ 
 برخورد با سوء استفاده از چاه های آب شده و تعدادی چاه نیز پلمب شده است.

وی ادامه داد: با تحمیل جریمه های سنگین بر کشاورزان غیر بومی که نسبت به کشت محصوالت 
ن اقدام کرده اند می توان زمینه ای فراهم کرد که این افراد سال های آینده آبدوست در استا

 نسبت به کشت این محصوالت با توجه به ضررهای تحمیلی اقدام نکنند.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آبفا لرستان یادآور شد: تنها شرکت آب منطقه 
تواند با کشت محصوالت آبدوست مقابله کند بلکه  ای لرستان به عنوان متولی تخصیص آب نمی

 تمامی دستگاه های اجرایی استان بایستی به این قضیه ورود پیدا کنند.

 کاشت هندوانه به قيمت آلودگی خاک و خشک شدن منابع زیرزمينی

سجادی کشت هندوانه را عالوه بر مصرف زیاد آب باعث آلوده شدن خاک دانست و افزود: با توجه 
ینکه برای کشت این محصول نیترات زیادی به کار می رود آب زیرزمینی نیز آلوده شده و محیط به ا

 زیست نیز آلوده می شود.

وی اضافه کرد: برخی کشاورزان حتی از چاه صنعتی برای کشت محصوالت کشاورزی استفاده 
 می کنند که این موضوع بسیار خطرناک است.



نفر را برای گشت و بازرسی در سراسر استان  ۶1ان سجادی گفت: شرکت آب منطقه ای لرست
مستقر کرده است و با متخلفان برخورد می کند ولی بایستی دانست که یک دست صدا نمی 

 دهد و همه دستگاه های مرتبط باید در این زمینه مشارکت داشته باشند.

 تکرار سریال کشت هندوانه در لرستان

سال خشکسالی در لرستان را باعث به وجود آمدن  1۴د مدیرعامل شرکت آبفار لرستان نیز وجو
خسارت های زیادی دانستافزود: کاشت هندوانه هر سال در لرستان تکرار شده و منابع آب 

 زیرزمینی استان در حال افت هستند ولی برخورد جدی با این موضوع صورت نمی گیرد.

اد را کشت محصوالت آبدوست خواند علیرضا کاکاوند مشکل کم آبی بلیل وند از روستاهای خرم آب
و بیان داشت: در شهرستان کوهدشت کشاورزی وجود داشته که با حفر سه چاه غیر مجاز در 

حریم چاه های شرب نسبت به کشت محصوالت آبدوست اقدام می کند و هیچ کس زورش به آن 
 نمی رسد.

سفلی و بسیاری از روستاهای مدیرعامل شرکت آبفار لرستان عنوان کرد: اهالی روستای بدر آباد 
دیگر از قرارگیری زیر پوشش شرکت آبفار امتناع می کنند در حالیکه هزینه حق انشعاب هر خانوار 

 هزار تومان است. ۵1تنها 

کاکاوند با بیان اینکه شرکت آبفار با عدم پرداخت آب بها از سوی سه هزار روستا در استان مواجه 
فیش آب بها برای هر خانوار روستایی کمتر از دو هزار تومان است با است اضافه کرد: میانگین دوره 

 این وجود شرکت آبفار برای گرفتن این مبلغ بایستی هزینه بیشتری صرف کند.

وی از بخشداران تمامی بخش های استان خواست شرکت آبفار را در به تحت پوشش درآوردن 
 روستاییان کمک کنند.

 سودی که منجر به ضرر می شود

در لرستان می روند که  در حالی کشاورزان به سمت کشت ذرت و برنج و هندوانه بنابراین گزارش
می شود ولی این سوال دلیل این موضوع از سوی آنها سود ناشی از فروش این محصوالت عنوان 

مطرح است که ارزش سفره های آب زیرزمینی و مایه حیاتی که پای این مزارع هدر می رود چقدر 
 است؟

ذرت دانه ای و علوفه ای در شهرستانی  و یا کاشت محصول برنج در شهرستانی مانند پلدختر
در حالی رخ می دهد که نه تنها روستاهای این شهرستانها که حتی شهرها نیز  چون کوهدشت

وجود به راحتی صرف محصوالتی می شود که نه از چالش کم آبی در امان نمانده ولی آب م
 استراتژیک هستند و نه کشت آنها در این منطقه ضرورتی دارد.

در  وضعیت کاشت این محصوالت تنها مربوط به شهرستانهای جنوبی استان نمی شود بلکه
 صدای متولیان امر را درآورده است. شهرستان بروجرد نیز کاشت محصوالت آبدوست

بروجرد با وجود دشت وسیع سیالخور و داشتن منابع آبهای زیر زمینی تا قبل از فروکش کردن 
بود به طوریکه « آب دوست»سطح این منابع آب شاهد افزایش کشت محصوالت به ویژه محصوالت 

به رغم هشدارهای مسئوالن امور آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، بخشداریهای مرکزی 
ضی کشاورزی شهرستان بروجرد بروجرد همچنان شاهد کشت این محصوالت در ارا اشترینان و

 هستیم.

 اهرم های نظارتی نتيجه بخش می شود؟

رئیس سازمان جهاد  خبرگزاری مهر ابتدای سال زراعی جاری پس از پیگیری رسانه ها به ویژه
شاورزی استان لرستان با طرح موضوع ممنوعیت کشت محصوالت آبدوست در دشت های ک

خشکیده از جمله کوهدشت گام مهم و قابل تحسینی را برداشت که البته این موضع گیری چندان 
طول نکشید تا با فشار کشاورزان شاهد عقب نشینی مهرداد غضنفری باشیم و مسئوالن امر در 

 اعالم کنند در زمینه عدم کشت محصوالت آبدوست اجباری در کار نیست.سازمان جهاد کشاورزی 
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آبهای و کشاورزان ته مانده  دوباره آش همان و کاسه همان باشد همین اظهار نظر کافی بود که
زیرزمینی را برای کاشت برنج، ذرت و چغندر از زیر زمین بیرون بکشند که نمود آن را می توان در 

 خشکی شاهرگ حیات جنوب لرستان دید.

حال که مسئوالن امر در شرکت آب منطقه ای برای مقابله با کشت محصوالت آبدوست پای کار 
نه جدی بوده و با همکاری بین بخشی شاید رفع آمده اند امید می رود عزم متولیان امر در این زمی

 این چالش جدی باشیم.

در کنار اهرم های بازدارنده همچنین انتظار می رود مسئوالن با استفاده از ابزارهای تشویقی و 
برگزاری کالسهای آموزشی در راستای ارتقای سطح آگاهی و فرهنگسازی به منظور آشنایی 

ن ناپذیر کشت محصوالت آبدوست از کاهش روزافزون آبهای کشاورزان نسبت به خسارات جبرا
 زیرزمینی و از دست رفتن این سرمایه ارزشمند جلوگیری کنند.
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 گزارشی از جاذبه گردشگری تاالب عشق آباد شهرری؛

 !آبادی عشق آباد در دستان یک تاالب

 گزارش: سودابه رنجبر
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آنقدر که پرندگان آمده است :  49تیر 2١به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / خرم آباد در تاریخ 
مهاجر مناطق سردسیری، تاالب عشق آباد را می شناسند؛ بسیاری حتی نامش را نشنیده 

. تاالبی که روزی میزبان بومیان بود، اما اکنون در اختیار پرورش دهندگان ماهی است تا اند
 .گردشگران
کیلومتری مرکز شهرستان ری در روستای عشق  2۵، تاالب عشق آباد در خبرنگار مهر به گزارش

از نظر بسیاری از دانشجویان محیط زیست و گردشگران  آباد قراردارد. با این شرایط بازهم این تاالب
طبیعت پنهان مانده است. حاشیه جاده خبر از زراعت گندم می دهد، زردی گندم ها به درخشش 
خورشید وسط آسمان تیرماه گرم، طعنه می زند؛ سفر نیم روزی مان را از صبح آغاز کردیم اما باز 

رد. خیلی از کشاورزان محصول شان را جمع کرده اند هم گرما شالقش را بر روی دشت فرو می آو
و زیر سایه تک درخت دشت استراحت می کنند. به روستای چال ترخان در محور جاده ورامین 

رسیده ایم از همانجا تغییر مسیر می دهیم به سمت عشق آباد؛ از کنار روستاهایی می گذریم 
 12را به دست صنایع آالینده سپرده اند  که حاال خالی از سکنه شده و زمین های پهناور خود

کیلومتر در جاده پیش می رویم که به روستای عشق آباد می رسیم. وقتی شهرک صنعتی را نیز 
پشت سر می گذاریم در انتهای روستا جاده ای است که فقط یک تابلو دارد و روی آن نوشته 

 «.تاالب عشق آباد»است

بزرگی را که به پرورش شتر اشتغال دارند و گوشت شتر را در طول مسیر می توان دید باربندهای 
تامین می کنند حتی فروش شیر شتر در این منطقه رونق زیادی دارد، فضوالت شترها دراطراف 
جاده تپه هایی را ایجاد کرده و تا وقتی محلی ها راجع به آن توضیح ندهند قادر به تشخیص آنها 

از کنار نهال های سوخته کمربند سبز تهران می گذریم   نیستی. مسیر خاکی است در کنار جاده
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نهال های سوخته ای که خبر ازخشکی و کم آبی زمین های این حوالی می دهد؛ با وجود اینکه 
جاده خاکی است اما سطح جاده به تازگی صاف شده است. چند هفته گذشته رئیس سازمان 

 مین دلیل جاده به سرعت صاف شده بود.محیط زیست چراغ خاموش ازاین تاالب بازدید کرد به ه

 ورود ممنوع

اولین تابلویی که با رسیدن به تاالب به چشممان می آید تابلوی است با عنوان ورود افراد متفرقه 
ممنوع! چند دقیقه ای را منتظر می مانیم و با وساطت دهیار روستای عشق آباد قدم بر محوطه 

 تاالب می گذاریم.

اد با اشاره به اتاقک های نیمه کاره درنزدیکی محوطه تاالب عشق آباد می دهیار روستای عشق آب
گوید:پیش ازاین طرحی برای استقبال اهالی برای بازدید از این تاالب در دست مطالعه بود و چندین 

اتاق مرکز گردشگری ساخته شد اما با رها سازی این طرح ساختمان ها نیز فرسوده شده و در 
 حال ریزش هستند.

قاسم پازوکی در ادامه می گوید:در حال حاضر این تاالب به صورت خصوصی اداره می شود و یکی 
از کارکردهای اقتصادی آن پرورش ماهی است و برای سر مایه گذاری در گردشگری چندین اداره 
مثل اداره اوقاف، منابع طبیعی و میراث فرهنگی و گردشگری صاحب نظر هستند در حالی است 

 ه گذار پرورش ماهی تاالب را از اداره اوقاف اجاره کرده است.که سرمای

هزار ۶معاون اداره اوقاف شهرستان ری نیز با تایید بر اوقافی بودن زمین های عشق آباد می گوید:
موقوفه جلیل وند رضایی معروف به سهام الدوله است و پیش از این،   هکتار زمین های عشق آباد

 اجر این موقوفه بود.دانشگاه علوم پزشکی؛ مست

محمد خالصی در ادامه می گوید:مستاجر تاالب عشق آباد تمامی قوانین در خصوص نگه داری 
تاالب و پرورش ماهی رارعایت می کند و با وجود نماینده زنده از موقوفه جلیل وند رضایی، بازدیدها 

اقوام سهام الدوله است،  از تاالب انجام می شود و در خصوص مربوط به تاالب ،نماینده آن که از
 پاسخگو هستند.

 پرندگان بر فراز تاالب و روباه ها

باورش سخت است که در دل این دشت خشک که حتی نتوانسته نهال های کمربند سبز را برای 
مدتی سبز نگه دارد این چنین تاالب طبیعی بر اثر شیب زمین و آبهای سطحی و زه کش های 

آن طرف تر نهال ها می سوزند و در تاالب عشق آباد ساالنه چندین کشاورزی ایجاد شود چند قدم 
تناژ ماهی پرورش می یابد. پرند گان برفراز تاالب پرواز می کنند و هر چند دقیقه یک بار شیرجه ای 

بر آب می زنند و موفق از شکار ماهی، در گوشه ای می نشینند و شکارشان را می خورند. هر 
د پرندگان محدود است و این پرندگان جزو مهاجران مناطق سردسیر نبوده چند که در این فصل تعدا

 و از پرندگان ثابت مجموعه بوده اند.

یک کارشناس منابع طبیعی در خصوص مهاجرت پرندگان می گوید: فصل معتدل در کشور ما فصل 
شوروی  ورود پرندگان مهاجر از منطقه سردسیری سیبری است و بیشتر پرندگان از شمال کشور و

سابق وارد مرزهای ایران می شوند و در راه جنوب به این تاالب می رسند و با وجود ماهی ها 
 تاالب چند وقتی را کنار نیزارهای اطراف اتراق می کنند.

رسول پوراکبری که کارشناس ارشد اقتصاد و توسعه روستایی است با اشاره به تعداد دریاچه های 
کیلومتر در شرق تهران و در مجاورت  ۳1آباد با فاصله ای حدود تاالب عشق  تاالب می گوید :

 ۵۷روستای عشق آباد شهرستان ری واقع شده است. این مجموعه شامل دریاچه ای با وسعت 
دریاچه دیگر را نیز تغذیه  ۶که یکی از آنها از بقیه بزرگتر و  حوضچه پرورش ماهی است ۷هکتار و 
ه هـا با توجه به فصل و کاربــری های مختلف در طــول سال مـیزان آب دریاچه و حوضچ می کند

متفــاوت است همچنین پوشش گیاهی دریاچه و حوضچه ها نیزار است، به طوری که گاهی 
اوقات پرندگان را با مشکل مواجه می کند. در هر صورت شرایط خاص مجموعه، محل مناسبی را 

 4۶1آباد که در ارتفاع  آورده است. تاالب عشق برای تجمع پرندگان به طور دائم یا موقت بوجود
 مترمی رسد.۷11متری از سطح دریا واقع شده است، به شکل مربع بوده و طول آن حدود



های مشاهده شده،  وی با اشاره به انواع پرندگان مهاجر در اطراف تاالب می گوید: تعداد کل گونه
گونه سلیم و  2۵گونه مرغابی و  12 گونه شکاری، 1۵گونه پرنده است که در این میان  1۵1

آبچلیک دیده شده است. البته این تعداد با توجه به تحقیقات میدانی دانشجویان دانشگاه محیط 
زیست برداشت شده است. در این منطقه شرایط بسیارمناسبی برای پرنده شناسی و تحقیقات 

 علمی دانشجویان مهیا شده است.

 پوکه تفنگ و شکار غير قانونی

جود میخ های ساحلی و طناب کشی هایی که درسطح دریاچه ایجادشده است توجه هر بیننده و
ای را جلب می کند البته سطح کمی از دریاچه اکنون طناب کشی شده است علت را که جویا 

می شویم کارگران نگهداری تاالب و پرورش ماهی می گویند که برای جلوگیری ازشکار ماهی ها 
 ریاچه طناب کشی می شود.توسط پرند گان، د

دهیار روستای عشق آباد فقر اقتصادی ساکنان عشق آباد را یادآوری می کند و با اشاره به شکار 
غیر قانونی می گوید:با توجه به این فقر و نیاز اهالی هیچ یک از اهالی به شکار پرندگان نمی روند 

ار می کنند. البته نیروهای محیط اما شکارچیان خارج از محدوده وارد می شوند و اقدام به شک
زیست در فصل مهاجرت در اطراف تاالب مستقر شده و سعی می کنند از شکار پرندگان مهاجر 

 جلوگیری کنند.

قاسم پازوکی می گوید:با اینکه تاالب در کنار روستای عشق آباد است اما اهالی این روستا هیچ 
د. چه بسا با بالقوه شدن پتانسیل های امکاناتی را از همسایگی دریاچه دریافت نمی کنن

گردشگری تاالب، سطح زندگی اهالی عشق آباد نیزتغییر کند و فرصتهای شغلی برای جوان ها 
 ایجاد شود.

مسئول شورای روستای عشق آباد نیزبه مشکالت اهالی عشق آباد اشاره می کند و می گوید: 
های گردشگری و اماکن تفریحی سطح در بسیاری از شهرها و روستاها با شناسایی پتانسیل 

زندگی روستاییان پیشرفت قابل توجهی کرده است این روستا در بن بست قرار گرفته و تنها را 
 عبوری آن محور جاده ورامین است.

احمد نفر مهجور شدن تاالب عشق آباد و روستا را به ضرر اهالی می داند و می گوید: این در 
االب عشق آباد خط ریل آهن تهران مشهد قرار دارد و می تواند حالی است که در ضلع شمالی ت

یکی از راههای گردشگری و مسیر برای رسیدن به تاالب باشد همچنین وجود کانال سرخه حصار 
متری روی کانال سرخه ۳در کنار تاالب، راه عبوری به قرچک را بسته است و تنها با ساخت بک پل 

 کیلومتر تقلیل داد. 2قرچک تا عشق آباد را به  کیلومتری 1۵حصار می توان فاصله 

با وجود تالشهایی هر چند ضعیف که در جذب گردشگر به وجود آمده است، این تاالب مسیر صعب 
العبوری دارد. در محدوده تاالب نیز حتی یک سایه بان آفتاب گیر وجود ندارد. تا لحظه ای گردشگر 

 ک منطقه گردشگری محسوب می شودبه آن پناه ببرد. درحالی که این تاالب ی

============== 

 محيط زیست در هفته ای که گذشت؛

 درصدی حریق درجنگل ها/نگرانی کارشناسان از الیحه تاالب ها .۳افزایش 

 
درصدی حریق در  21افزایش آمده است :  49تیر 2١دولتی مهر در تاریخ  به گزارش خبرگزاری

بیمارستان پایتخت و  1۵1جنگل ها، ابراز نگرانی کارشناسان از الیحه تاالب های کشور، پایش 
بند زیست محیطی در مجمع تشخیص مصحلت نظام از مهمترین اخبار محیط زیست  ۶تصویب 

 .در این هفته بود
، حوزه محیط زیست این هفته شاهد رویداد های مختلفی بود که در ادامه خبرنگار مهر به گزارش

 .مهمترین آنها را مرور خواهیم کرد

 درصد آتش سوزی ها در زاگرس ..درصدی حریق در جنگل ها/  .۳افزایش 
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 21ان جنگل ها و مراتع از افزایش فرمانده یگان حفاظت سازم در نخستين روز از هفته جاری
درصدی تعداد فقرات آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور طی سه ماه بهار امسال نسبت به 

 .مدت مشابه در سال گذشته خبر داد

سرهنگ قاسم سبزعلی افزود: مهمترین دالیل حریق در جنگل ها و مراتع کشور، افزایش 
درصد نیاز آبی را افزایش می دهد که این موضوع با  1۷دماست، چرا که هر یک درجه افزایش دما 

 .توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور، وضعیت را حساس تر می کند

به گفته وی، همچنین تغییر رژیم بارندگی در کشور از برف زمستانه به باران بهاره موجب افزایش 
 .ایط را برای حریق فراهم می کندپوشش گیاهی علفی در منابع ملی ما شده که این موضوع شر

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع اظهار داشت: پوشش علفی در فصل تابستان 
 .کامال خشک و مستعد آتش سوزی است

درصد آتش سوزی ها در منابع ملی کشور در اثر  4۵سبزعلی تصریح کرد: البته در حال حاضر 
 .به دلیل عوامل طبیعی است درصد آن ۵عوامل انسانی است و تنها 

 ۳1تا  21درصد دالیل آتش سوزی در جنگل ها و مراتع سهوی و حدود  ۶1وی افزود: از این میزان 
 .درصد آن عمدی است

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع یادآور شد: تغییر کاربری اراضی ملی برای تبدیل 
قبیله ای از قبیل منتفع نشدن از طرحی در یک مرتع،  مراتع به ملک شخصی و ویال و دالیل قومی و

 .عوامل اصلی آتش سوزی عمدی در جنگل ها و مراتع هستند

سبزعلی تاکید کرد: همچنین پسچر مزارع یعنی آماده کردن زمین های کشاورزی پس از کشت 
ست، یکی بهاره برای کشت دوم تابستانه که با آتش سوزی در این مزارع توسط کشاورزان همراه ا

 .دیگر از دالیل عمده حریق در اراضی ملی کشور است

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع اظهار داشت: در سه ماهه بهار سال جاری تعداد 
 .درصد افزایش یافته است 21فقرات آتش سوزی در اراضی ملی کشور نسبت به سال گذشته 

آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور نسبت به  به گفته وی، همچنین در این مدت میزان سطح
 .درصد افزایش یافته است 1۵سال گذشته 

درصد افزایش اما سطح حریق  11تعداد حریق در جنگل های کشور  4۴سبزعلی ادامه داد: در بهار 
 .درصد کاهش نشان می دهد 12در جنگل ها در این مدت 

 4۴یح کرد: از تمام حریق های رخ داده در بهار فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع تصر
درصد دیگر در اراضی ملی  21درصد در شمال کشور و  21درصد آن در مناطق زاگرسی،  ۶1حدود 

 .خارج از این دو منطقه رخ داده است

درصد از حریق ها به دلیل وجود علف های خشک و الشبرگها در  ۸1وی افزود: خوشبختانه حدود 
درصد آنها به صورت تاجی و تنه ای  21مراتع آتش سوزی سطحی بوده و تنها  سطح جنگل ها و

 .بوده است

سبزعلی تاکید کرد: میزان آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور در بهار سال جاری در استانهای 
 .فارس، کرمان و لرستان بیشتر از سایر مناطق کشور رخ داده است

 بيمارستان .۱۹طی گرفتند/پایش بيمارستان پایتخت اخطار زیست محي ۵

بیمارستان در پایتخت ظرف دو ماه  1۵1رئیس محیط زیست شهر تهران، از پایش  روز یکشنبه ،
 .آینده خبر داد

افزود: در پایش بیمارستان ها مهمترین مسئله ای که مدنظر قرار می گیرد   محمد حسین بازگیر
 .پساب و پسماند آنهاست



بیمارستان در پایتخت به طور جدی بررسی و اشکاالت  1۵1حدود  4۴بستان به گفته وی، تا پایان تا
 .و ایرادات آنها شناسایی می شود

بیمارستان پایتخت تذکر داده  ۸رئیس محیط زیست شهر تهران اظهار داشت: در حال حاضر به 
 .شده و تخلفات آنها از طریق مراجع قضائی پیگیری می شود

ت در وهله اول به بیمارستان های متخلف از نظر مدیریت پساب و بازگیر تصریح کرد: محیط زیس
پسماند تذکر می دهد و چنانچه این تذکرات جدی گرفته نشود از طریق قضائی پیگیری آنها را در 

 .دستور کار قرار خواهد داد

 های کلی محيط زیست در مجمع تصویب شد شش بند از سياست

های کلی محیط زیست در  ام از لحاظ شدن سیاستدبیر مجمع تشخیص مصحلت نظ در این روز
 .برنامه ششم و هفتم توسعه خبر داد

های کلی محیط زیست اظهار داشت: ما در  بند از سیاست ۶با اشاره به تصویب   محسن رضایی
ها پیش  این سیاست 11های کلی محیط زیست را دنبال کرده و تا بند  جلسه مجمع سیاست

رسد و خدمت مقام معظم  های کلی محیط زیست به تصویب می یاسترفتیم و در جلسه آینده س
 .رهبری ارسال خواهد شد

رضایی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر عدم توجه برنامه ششم توسعه به مسئله محیط 
زیست گفت: ما در مجمع در حال تصویب برنامه محیط زیست بودیم و پس از آنکه آن را تصویب 

کنیم و این برنامه در برنامه ششم و هفتم مورد  ا به دولت و مجلس ابالغ میکنیم به صورت یکج
 .مالحظه قرار خواهد گرفت

های کلی برنامه ششم از سوی  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ابالغ سیاست
های آینده برنامه خود را به مجلس ارسال  رهبر معظم انقالب اسالمی تصریح کرد: دولت در ماه

شود که گام مهمی در  بر اساس همین برنامه تنظیم و تصویب می 1۳4۵کند و بودجه سال  می
 .توسعه کشور خواهد بود

 های کشور/ افزایش تهدیدات صنعتی و معدنی از الیحه تاالب  نگرانی

برخی کارشناسان الیحه حفاظت از تاالبها را که چندی پیش تقدیم مجلس شد  روز دوشنبه
مانت اجرایی وفراهم کردن زمینه مجوزهای مشروط برای بهره برداری صنعتی و بدلیل نداشتن ض

 .معدنی ازتاالبها، تهدید تازه این اکوسیستم عنوان کردند

« های کشور حفاظت، احیا و مدیریت تاالب»زیست برای   الیحه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط
  به تصویب هیئت 1۳4۴دیبهشت چندی پیش تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.این الیحه که ار

های عمرانی،  ها و عملیات برداری ماده است که به موضوع بهره ۳وزیران رسید، مشتمل بر 
 .ها پرداخته است معدنی، صنعتی و کشاورزی در بستر تاالب

ها و شکنندگی  ها و همچنین حساسیت های تاالب هرچند در مقدمه توجیهی این الیحه به ارزش
رسد  شده است اما به نظر می های ارزشمند و عوامل تهدیدکننده آنها پرداخته بوم این زیست

ها و  برداری های کشور، چه به لحاظ تهدیدهای ناشی از بهره کننده حاکم بر تاالب شرایط نگران
های  شده و چه به لحاظ بضاعت ناچیز و ناتوانی دستگاه های نادرست و غیرعلمی تعریف کاربری

برداری از این  در صیانت و نظارت قانونی بر نحوه مدیریت جامع و بهرهنظارتی و متولی 
 .خوبی درک نشده است های پیچیده و شکننده به اکوسیستم

یک کارشناس منابع طبیعی در این خصوص می گوید: در شرایطی که بنابر اعالم مسئوالن 
ی قرار دارند و در حال های کشور در خطر نابود درصد از تاالب 41زیست بیش از   سازمان محیط

آبه  های تولید گردوغبار هستند و کاری از دست این سازمان برای گرفتن حق شدن به کانون تبدیل
 .آید اجرای این الیحه چندان آسان به نظر نمی رسد ها برنمی آن



ب های غلط و مخر برداری هومان خاکپور با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست توان مقابله با بهره
چگونه  که در حوزه تاالب های کشور در حال انجام هستند را ندارد تأکید می کند: در این شرایط 

 .های اجرایی این الیحه امیدوار بود توان به ضمانت می

قانون برنامه  14۳تأمل در تدوین این الیحه این است که برخالف بند ج ماده  به گفته وی، نکته قابل
های  برداري صنعتي و معدني جديد از تاالب ال دوم برنامه، هرگونه بهرهپنجم توسعه کشور که از س

های  برداری و انجام عملیات این الیحه؛ بهره 1داخلي را مطلقاً ممنوع اعالم کرده بود، حاال در ماده 
ها مجاز  شرط رعایت ضوابط پایداری تاالب ها به عمرانی، معدنی، صنعتی و کشاورزی در بستر تاالب

 !شده است دانسته

 تدوین برنامه عمل حفاظت از گونه های جانوری در معرض تهدید کشور

مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست از تدوین برنامه مدیریت و  روز سه شنبه ،
 .گونه جانوری در معرض تهدید کشور تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد ۳1حفاظت 

تعداد  211۴در سال  IUCN به اینکه بر اساس فهرست سرخسید مجید خرازیان مقدم با اشاره  
گونه از مهره داران کشور در فهرست گونه های جانوری مهره دار در معرض تهدید قرار گرفته  ۷۶

گونه ماهیان  11و  گونه دوزیست ۴گونه خزنده ،  1۶گونه پرنده ،  2۵گونه پستاندار ،  21 اند، گفت:
 .ید شده تلقی می شودآبهای داخلی جزء گونه های تهد

وی با بیان اینکه واقعیت بدین معنا نیست که خطر نابودی گونه های جانوری را تهدید می کند، 
اظهار داشت: به منظور ارتقاء وضعیت حفاظتی گونه های جانوری کشور و باالخص گونه های در 

مل مدیریت و معرض تهدید، در طی چند سال اخیر سازمان حفاظت محیط زیست تهیه برنامه ع
 .حفاظت گونه های جانوری در معرض تهدید کشور را در دست اقدام دارد

مقدم گفت: تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه برنامه عمل گونه های جانوری در معرض تهدید 
 .تهیه و تدوین می شود

ه اول تدوین وی ادامه داد: براساس شرح خدمات به تدریج برنامه عمل گونه های جانوری در مرحل
 .می شود و در مرحله بعد اجرایی می شود

مقدم با اعالم اینکه برنامه عمل مدیریت سه گونه گوزن زرد، کروکودیل و سمندر تهیه شده است، 
افزود: برنامه عمل تهیه شده کروکودیل در مرحله اجرا است و برنامه عمل گوزن زرد ایرانی و 

 .می آیدسمندر در سال جاری به مرحله اجرا در 

 ریزگردها این هفته به تهران نرسيدند

اعالم شد هوای تهران از ابتدای هفته تحت تاثیر ریزگردها و گردو غبار قرار نگرفته  در این روز
 .است

حشمت هللا بسطامی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوا از تداوم شرایط  
تهران از ابتدای این هفته در شرایط سالم قرار داشته  سالم در هوای تهران خبر داد و گفت: هوای

و آنچه موجب شده کیفیت هوا نسبت به هفته گذشته در شرایط بهتری قرار بگیرد این است که 
 .تهران از ابتدای این هفته در معرض ورود ریزگردها قرار نداشته است

ء داخلی که بر اساس بررسی بسطامی ادامه داد: در هفته های گذشته ورود گرد و غبار با منشا
ها عمدتا برخاسته از بیابان های اطراف تهران بوده تحت تاثیر منفی قرار گرفت و گرمای هوا و قرار 

گرفتن در فصل گرم و خشک سال در این موضوع و تشدید ورود گرد و غبار به تهران موثر بوده 
 .است

 سومين اجرای سيرک بدون حيوان در کشور

سیرک بدون حیوان ستاره ایرانیان پس از اجرا در استان های اصفهان  الم شدروز چهارشنبه اع
 .و همدان، این بار در شهر گرگان به مناسبت عید فطر، اجرا می شود



بهداد سلطانیان موسس این سیرک ، اظهار داشت: این سیرک تجربه متفاوتی برای مردم کشور 
های چرمی و  هده نمی کنند و خبری از شالقاست، چرا که دیگر آزار حیوانات را در سیرک مشا

 .های فوالدی و ضرب و شتم حیوانات نیست میله

وی با اشاره به درخواستی که از نمایندگان مجلس برای حمایت از سیرک بدون حیوان داشته 
ها بدون فایده بوده، با این حال بر اساس قولی که  است، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون درخواست

داده ایم، حتی بدون حمایت مسئوالن در تمام استانها سیرک بدون حیوان را اجرا می  به مردم
 .کنیم تا به مردم ثابت شود که حضور حیوانات در سیرک معنایی ندارد

های  موسس سیرک کالسیک بدون حیوان تاکید کرد: جای حیوانات در طبیعت است و نه در قفس
ئوالن درخواست می کنیم که هر چه سریعتر با ها؛ بنابراین از تمام مس دو متری سیرک

 .هایی که با آزار، قصد سرگرم کردن مردم را دارند، برخورد شود سیرک

 حلقه چاه در حوزه دریاچه اروميه/ کاهش آب دریاچه ..۵هزار و  ۵۵وجود 

 411هزار و  ۸۸دبیر شورای فرهنگی، اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه از وجود  در این روز
 .حلقه چاه در منطقه دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: با گرم شدن هوا آب دریاچه کاهش می یابد

خلیل ساعی با بیان اینکه افزایش یک و نیم درجه ای دمای هوا و تغییرات اقلیمی باعث شده 
آب دریاچه مواجه باشیم، گفت: با افزایش دمای هوا آب دریاچه  است تا با کاهش روز افزون سطح 

 .کمتر و کمتر می شود

میلیون مترمکعب رسید،  411وی با تاکید بر اینکه دیروز میزان آب دریاچه ارومیه به یک میلیارد و 
ابراز داشت: با اجرای راهکارهای مصوب و تخصیص اعتبارات پیش بینی می کنیم سطح آب دریاچه 

 .به تراز اکولوژیک برسد 1۴12تا سال 

 ۴۵1هزار و  2دو سال گذشته سطح اشغال آب این دریاچه از ساعی با اشاره به اینکه طی 
هزار کیلومترمربع رسیده است؛ تصریح کرد: در این مدت آب موجود نیز از  2کیلومترمربع به کمتر از 

 .میلیون مترمکعب کاهش یافته است 4۵1میلیون مترمکعب به یک میلیارد و  ۳41میلیارد و  ۳

قی همچنین مصرف آب از کل ظرفیت منابع آب تجدیدپذیر دریاچه مدیرکل ستاد بحران آذربایجان شر
 .درصد است ۳۳الی  21درصد اعالم کرد و گفت: این میزان در سایر کشورها  ۷1ارومیه را 

 ۸حلقه چاه در منطقه خبرداد و افزود: بدلیل برداشتهای غیر مجاز  411هزار و  ۸۸ساعی از وجود 
 ل گذشته کاهش یافته استسا 21متر تراز آبی دریاچه در طول 

http://www.mehrnews.com/news/2860649/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB
-%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB-%DB%B2%DB%B0-%8C%D8%B4
-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82
-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B2-

%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8 

============== 
 :سرپرست امور منابع آب خرم آباد مطرح کرد

 درصدی بارندگی در لرستان/ بحران آب جدی است ۳۹کاهش 

http://www.mehrnews.com/news/2860523 
 

سرپرست امور آمده است :  49تیر 2١به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / خرم آباد در تاریخ 
درصدی بارش ها در لرستان  2۵منابع آب شهرستان خرم آباد گفت: امسال شاهد کاهش 

 .بوده ایم

http://www.mehrnews.com/news/2860649/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.mehrnews.com/news/2860649/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.mehrnews.com/news/2860649/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.mehrnews.com/news/2860649/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.mehrnews.com/news/2860649/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.mehrnews.com/news/2860649/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8
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جادی ظهر پنجشنبه در جلسه ای که به منظور رفع بحران کمبود ، مهدی سخبرنگار مهر به گزارش 
آب در سطح شهرستان خرم آباد در محل فرمانداری این شهر برگزار شد اظهار داشت: به واسطه 

 درصد چاه ها با کاهش آب مواجه شده اند. ۵۵تغییر اقلیم در سطح کشور 

ی کشور دچار نقصان شده اند، افزود: درصد منابع آب سطح ۷1وی با بیان اینکه بر اثر خشکسالی 
در گذشته خشکسالی را به عنوان حادثه غیر مترقبه قلمداد می کردند ولی اکنون بایستی آن را 

 سال با این پدیده مواجه است. 1۴به عنوان یک واقعیت بپذیریم چرا که کشور حدود 

کرد: با توجه به اینکه احتمال مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آبفا لرستان عنوان 
دارد خشکسالی در سال آینده نیز ادامه داشته باشد بنابراین ضرورت استفاده بهینه از منابع آب، 

 بازنگری در طرح های تامین آب و ایجاد شبکه های طرح احساس می شود.

 پيشنهاد برداشت آب از منابع آب سطحی منطقه بيشه

ن و مادیان رود اشاره کرد و گفت: در پایین دست رودخانه سجادی به خشک شدن رودخانه کشکا
کشکان یک ایستگاه پمپاژ احداث شده که حتی برای تست آن و تحویل گرفتن از پیمانکار با مشکل 

 نبود آب مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از شبکه های انتقال آب در سطح شهرها و روستاهای استان فرسوده 
داشت: باید هزینه ای برای بازسازی و بازنگری این شبکه ها تخصیص داده شود تا هستند، اظهار 

 بتوان از پرت آب جلوگیری کرد.

سرپرست امور منابع آب شهرستان خرم آباد در قالب پیشنهادی خواستار برداشت آب از منابع آب 
ی خوبی سطحی منطقه بیشه شد و افزود: در منطقه بیشه سراب هایی وجود دارد که آبده

 دارند که می توان از آن ها برای تامین آب شهر سپید دشت استفاده کرد.

سجادی با اشاره به اینکه احتمال دارد شهر خرم آباد در روزهای آتی دچار بحران آب شود، بیان 
روز اندازه گیری می شود  1۵داشت: بر اساس مطالعات کلی از سراب های استان که هر 

راب ها افت داشته اند لذا در شهر خرم آباد به سمت کاهش منابع مشخص شده تمامی این س
 آبی پیش می رویم.

 کشت گياهان آبدوست منابع آب زیرزمينی را به خطر انداخته است

درصد برشمرد و اضافه کرد: در  2۵وی میزان کاهش بارندگی در لرستان را نسبت به سال گذشته 
 درصد کاهش وجود داشته است. ۵۳ران زمینه نوع بارش و تغییر آن از برف به با

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آبفا لرستان بحران آب به ویژه آب شرب در استان 
را جدی خواند و گفت: این بحران در دشت کوهدشت بیشتر احساس می شود و این در حالی 

د شاید االن با مشکل آب است که اگر بحث کشت گیاهان آبدوست در این منطقه مدیریت می ش
 در منطقه مواجه نبودیم.

سجادی با بیان اینکه کشت گیاهان آبدوست منابع آب زیرزمینی را به خطر انداخته است، اضافه 
کرد: اگر برای رفع این مشکل و تغییر الگوی کشت چاره ای اندیشیده نشود با مشکالت جدی در 

 استان مواجه خواهیم شد.

متر خواند و اظهار داشت: با برداشت های صورت  1۵1دشت کوهدشت را وی کل ضخامت آبرفت 
 گرفته از دشت کوهدشت بسیاری از قسمت های آن دچار تغییر کیفی آب شده است.

سرپرست امور منابع آب شهرستان خرم آباد بر ضرورت ایجاد تغیر الگوی کشت در استان به ویژه در 
صد بهره برداران مخازن آب استان کشاورزان بوده، در 4۵شهرستان کوهدشت تاکید کرد و گفت: 

 سه درصد آن صرف شرب و دو درصد مابقی صرف امور صنعتی می شود.

============== 

 :مدیرعامل شرکت آبفا به مهر خبر داد

http://www.mehrnews.com/


 نوسان برق عامل قطعی آب در منطقه ماسور خرم آباد است

http://www.mehrnews.com/news/2860689 
 

مدیرعامل شرکت آمده است :  49تیر 2١به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / خرم آباد در تاریخ 
ه قطع شدن ایستگاه های پمپاژ می شود را عامل آب و فاضالب لرستان قطع برق که منجر ب

 .قطعی آب در منطقه ماسور خرم آباد دانست
به ضعف تاسیسات و مخازن آب در منطقه ماسور خرم  خبرنگار مهر حمیدرضا کرموند در گفتگو با

ه ها و آبرسانی این منطقه اختصاص یابد تا آباد اشاره کرد و گفت: باید اعتباری برای اصالح شبک
 بتوان خدمات آبرسانی به این شهر انجام داد.

کرموند قطع برق در ماسور که منجر به قطع شدن ایستگاه های پمپاژ آب می شود را یکی از دالیل 
 قطع آب این منطقه دانست و افزود: این مشکل تا زمانی که ما نتوانیم یک مخزن ذخیره تهیه کرده

 داخل آن مخزن قرار دهیم ادامه خواهد داشت. و منابع آب خود را 

وی اظهار داشت: به نظر نمی رسد امسال هم اعتباری برای اصالح شبکه های آبرسانی در 
منطقه ماسور تخصیص داده شود لذا از متولیان امر تقاضا داریم نسبت به اختصاص اعتباری در این 

 این منطقه اقدام کنند. زمینه برای بهبود زیرساختها در

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر آب ماسور از پنج حلقه چاه 
تامین می شود بیان داشت: همه این پنج حلقه چاه به مدار وصل هستند ولی با این حال با 

 قطعی آب در این منطقه مواجه هستیم.

================= 
 

 :کت آبفا لرستان مطرح کردمدیرعامل شر

 افت منابع آب شهر خرم آباد/حجم ذخيره آب در وضعيت مطلوب است

http://www.mehrnews.com/news/2860487 
 

مدیرعامل شرکت آمده است :  49تیر 2١ارش خبرگزاری دولتی مهر / خرم آباد در تاریخ به گز
آب و فاضالب لرستان با اشاره به افت منابع آب شهرستان خرم آباد گفت: با مدیریت صورت 

 .گرفته حجم ذخیره آب این شهرستان در نقطه مطلوب قرار دارد
، حمیدرضا کرموند ظهر پنجشنبه در جلسه ای که به منظور رفع بحران خبرنگار مهر به گزارش

کمبود آب در سطح شهرستان خرم آباد و در محل فرمانداری این شهر برگزار شد یکی از نقاط 
تاریک کار این سازمان در بحث آبرسانی به شهرها را مربوط به شهر سپیددشت دانست و اظهار 

سال گذشته بی سابقه بوده،  111ه به اینکه شروع فصل گرما در این منطقه طی داشت: با توج
 کار آبرسانی به این شهر و روستاهای اطراف آن با مشکل مواجه شده است.

وی بیان داشت: در شهرستان خرم آباد علی رغم اینکه وضعیت منابع آب مقداری افت داشته اما 
 هرستان در نقطه مطلوب قرار دارد.با مدیریت صحیح حجم ذخیره آب در این ش

 بی کيفيت بودن آب سپيدشت

وی ساختار شبکه های آبرسانی شهر خرم آباد را عنکبوتی و بسیار پیچیده دانست و عنوان کرد: 
 قصد داریم این شبکه ها را زون بندی کرده و به صورت کنترل شده در آوریم.

در بخش های زاغه و بیران شهر از توابع خرم  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان با بیان اینکه
آباد به لحاظ تامین آب مشکل چندانی نداریم، اضافه کرد: در بخش زاغه منطقه ای وجود دارد که 
مردم آن جزو مشترکین شرکت آب و فاضالب نبوده و از چشمه ای سنتی آب خود را تامین می 

 کنند.
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یار مضر بوده و بیماری های خطرناکی را به همراه کرموند با اشاره به اینکه مصرف آب آلوده بس
خواهد داشت، افزود: از بخشدار زاغه خواسته می شود مردم را نسبت به اخذ اشتراک از شرکت 

 آب و فاضالب تشویق کرده تا این افراد از آب سالم بهره مند شوند.

آب منطقه  وی با اشاره به بی کیفیت بودن آب سپیدشت گفت: طی سال های گذشته شرکت
ای در سپید دشت چاه هایی حفر کرد که همان موقع ما اعالم کردیم این چاه ها کیفیت ندارند 

ولی در نهایت این کار انجام شد و به اجبار به ما تحمیل شد اکنون پس از گذشت چند سال 
 مالحظه می شود کیفیت آب این چاه ها نامطلوب است.

 واگذار شود خط انتقال آب راه آهن به شرکت آبفار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان به وجود دو خط انتقال آب در منطقه بیشه اشاره کرد و 
بیان داشت: در جلسه ای که خرداد ماه امسال در دفتر معاون عمرانی استانداری لرستان برگزار 

روستاهای  شد تصمیم گرفته شد خط انتقال آب راه آهن به شرکت آبفار واگذار شود تا این شرکت
 اطراف را از این خط تغذیه کرده و بهداشت آن ها را کنترل کند.

کرموند ادامه داد: یکی دیگر از خطوط موجود در منطقه بیشه متعلق به شرکت آب و فاضالب بوده و 
نه تنها خط بلکه حقابه آن به شهر سپیددشت مربوط می شود ولی با این حال این خط توسط 

 آب به سپیددشت نرسد.اهالی مسدود شده تا 

وی یادآور شد: روستاهای واقع در منطقه بیشه تحت پوشش شرکت آب فاضالب روستایی نبوده و 
هیچ کنترلی روی بهداشت آب آن ها صورت نمی گیرد لذا روستاییان بایستی متقاعد شوند تحت 

 پوشش شرکت آبفار قرار گیرند.

اینکه شرکت راه آهن در این منطقه خط  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان با اشاره به
انتقالی را به داخل شهر سپیددشت آورده است و در حال توزیع آب در محدوده حوزه استحفاظی 
شرکت آبفار است، اظهار داشت: در حالیکه این اقدام غیر قانونی بوده زیرا اوال این آب بهداشتی 

این آب متعلق به مردم سپیددشت بوده و نباید  نبوده ثانیا شرکت آبفار از این آب حقابه داشته لذا
 آن را به مردم بفروشند.

کرموند گفت: پیمانکار شرکت آبفار لرستان آماده است دو کیلومتر خط انتقال آب را از منطقه بیشه 
 اصالح کرده و آن را تا پایان یک ماه تحویل دهد.

================== 

 سمنان/ ۳۲-ب در استانهای کشورآبی و مدیریت بحران آ بررسی پدیده کم

 ها/ دعا برای باران رد پای خشکسالی در زندگی سمنانی

 
ای در  کمتر رسانهآمده است :  49تیر 2١به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / سمنان در تاریخ 

که در این روزهای گرم سال موضوع خشکسالی را در زمره سوژه های  استان سمنان است
خود قرار ندهد، بحرانی که در یک قدمی ما است و به وضوح می توانیم رد پایش را در زندگی 

 .کنیم مشاهده می
پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای

مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»نتشر شده است. دومين م« آب در استانهای کشور
، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر توليدی دفاتر سرپرستی استانهای

پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »عنواننخستين پرونده ویژه استان ها با 
 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور
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9%86%DB%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D 
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میلیمتر بارندگی در ردیف 114جاری با حدود  ، استان سمنان در سال زراعیخبرنگار مهر به گزارش
گذشته )ماه های سرد  کم بارش کشور قرار دارد و دمای متوسط آن در هشت ماهه شش استان

 1.1۷میانگین بلند مدت سال های دیگر، افزایش  ت بهنسب درجه سانتیگراد 11.۳با میانگین  سال(
 درصد را داشته است.

تعداد روزهای  موجب افزایش در استان سمنان و فزونی دما مشکالت اخیر کم آبی، تغییر اقلیم
روز، ریزگرد 21مشاهده پدیده ریز گرد و غبار شده به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 

ن بوده اند این امر نسبت به مدت مشابه سال های قبل، چهار برابر افزایش داشته میهمان استانما
درصد از حوادث استان سمنان منشاء آب و هوایی 41است از سوی دیگر باید در نظر داشت که 

 دارند.

درصد از خسارت  ۵۵بر اساس آمارهای منتشر شده توسط جهاد کشاورزی استان سمنان،  
بوده است، این خسارات آن جا اهمیت خود را  ه در بخش کشاورزیسال گذشت1۷استان طی 

میلیارد  ۴۵۵نشان می دهند که به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری سمنان از مجموع 
میلیارد تومان سهم ۳21، 4۳استان طی سال از حوادث غیر مترقبه خسارت ناشی تومان

 خشکسالی بوده است.

ترین دغدغه های کشور است که تمامی بخش ها اعم از محیط امروز چالش خشکسالی از مهم
زیست، کشاورزی، دامداری، منابع طبیعی، آبخیزداری، آب شرب و ... را تهدید می کند لذا 

مردم را از این خطر عظیم آگاه کنند، اما متاسفانه به  به هر شکل ممکن مسئوالن امر سعی دارند
 ی در این زمینه به دست نیامده است.توجه نظر می رسد تا کنون موفقیت قابل

و  جمع بندی این موضوعات به همراه بررسی اجمالی وضعیت خشکسالی امروز در استان سمنان
آن بهانه ای شد تا با احمد طاهری مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان به  نیز دغدغه های
 گفتگو بنشینیم.

 و ... را تشریح کنيد؟*وضعيت خشکسالی به خصوص در بخش منابع طبيعی 

متاسفانه در پی خشکسالی ها پیاپی، پدیده ای را درباره دشت ها شاهد هستیم که می توان 
آنرا فرونشست نامید لیکن این مهم اثراث زیان باری را به همراه خواهد داشت که از سنوات بسیار 

به شدت روبه  ی رویه آباستحصال ب  دور در این استان پیدا بوده است. البته با توجه به اینکه
راهها، ابنیه، راه آهن، پل ها،  به تاسیسات زیر بنایی از جمله آسیب رسانی افزایش است، نگرانی

 زمین های کشاورزی و ... دور از انتظار نیست.

در حدی است که بعضی از مناطق استان  نکته دیگر این است که شدت افت آب های زیر زمینی
ی یا جابه جایی چاه های آب الزامی می شود که توسط نهادهای ذی کف شکن بعضا سالی یکبار

صالح انجام می پذیرد که این امر سابقا بی سابقه بوده است اما در نهایت باید گفت، فرو نشست 
به  تاسیسات زیر بنایی، از بین رفتن زمین های زراعی، پیشروی کویر از بین رفتن دشت ها موجب

اجباری مردم از روستاها و در نهایت مشکالت اجتماعی را  یاکوچ  مسکونی، تخلیه سمت مناطق
 در پی خواهد داشت.

  * ترسيم کلی شما از خشکسالی در استان سمنان چگونه است؟

انسان  همه دستاوردهای است چرا که خشکسالی در ابتدا باید بگویم خشکسالی زلزله خاموش
عظیمی دارد البته بخشی از این مسائل در درحاشیه کویر را تحت تاثیر قرار می دهد و وسعت 

ناشی از عملکرد نامناسب و استفاده بی رویه از  بخش عمده ای از آن  اما اختیار مانیست،
 و ذخیره منابع ما است. خدادادی امکانات

تا با برنامه  ما قرار گیرد می تواند در اختیار در شرایطی که تکنولوژی های پیشرفته به خوبی
گرفتن شرایط، روز به  با عدم جدی مقابله کنیم، متاسفانه به این پدیده نسبتمناسب  ریزی

خشکسالی در استان هستیم حدود شش درصد آب مصرفی  شاهد تبعات منفی بیشتر روز
بی رویه در همین شش درصد نیز باعث شده  مصارف استان، در بخش شرب مصرف می شود اما
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و روستاهای استان از کمیت  و مردم اغلب شهرهاتا کیفیت آب های استحصالی به شدت کاهش 
 آب شرب ناالن باشند. و کیفیت

 *دالیل این مهم را در چه می توان جست؟

اعتبارات عظیم برای کف شکنی و جابه جای چاه ها،  برنامه ریزی، هزینه متاسفانه به علت عدم
عه، کم شدن دبی حفاری در مناطق ممنو حفاری چاه ها براساس حدس و گمان، رعایت نکردن

اعطای مجوز جابجایی و حفاری جدید، خارج شدن آب های سطحی  چاه ها به صورت مداوم،
ناشی از بارندگی از مدار ذخیره و ... از جمله عوامل مشکل زا برای ما در بخش تامین آب هستند 

 .لذا برداشتن هر کدام از این موانع و رفع یکی از این مشکالت می تواند راهکار باشد

مسئوالن ما باید درک کنند که ما چاره ای جز تصفیه فاضالب ها و برگشت به چرخه استفاده، 
کلیه آب ها اعم از با کیفیت و بی کفیت،  جداسازی آب شرب از غیر شرب، کنترل و در اختیار گرفتن

تغییر نگاه به فضای سبز شهری از جمله حذف کاشت چمن در سطح استان، اصالح فرهنگ 
قدیمی و فلزی که حدود  شرب برای عموم مردم و بازسازی شبکه های آب شرب مصرف آب

 درصد از هدر رفت آب را شامل می شوند، نداریم.2۵

با نیاز آبی کمتر، نصب شیرهای کنترل، کنتورهای هوشمند  تغییر الگوی کشت به سوی گونه های
ر این موارد انجام نشود متاسفانه خواهند بود و اگ خشکسالی موثر  در کنترل پدیده تا حدودی و ...

خسارت به دامداران  باز هم با مشکل روبرو خواهیم بود و باید در نظر بگیریم که خشکسالی موجب
 و کشاورزان استان سمنان شده است.

و خسارات سنگین در این بخش، اقداماتی از  سال گذشته12با توجه به خشکسالی 
مراتع مخصوصا در فصول کوچ  متکی به آب برای دامداران دستگاه های اجرایی از جمله تامین سوی

سررسید تسهیالت  قشالق و ییالق و برعکس صورت گرفته است اما تدابیری برای هماهنگی از
هزار نفر دامدار،  2۵دریافتی آنها از بانک ها صورت نگرفته است لیکن از این روی تا کنون برای حدود 

 ای تامین اعتبار به وزارت کشور ارسال شده است.جمع بندی و بر میلیارد تومان 111

*تغيير الگوی کشت و ... نيازمند مشوق هایی است. برای این امر چه اقداماتی انجام 
 شده است؟

برای این منظور در نظر گرفتن اعتبارات الزم در راستای تغییر اصالح الگوی کشت از آبیاری قرقابی 
درصد سهم کشاورز انجام شده است 1۵د سهم دولت و درص ۸۵به آبیاری تحت فشار، به صورت 

همچنین نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی برای جلوگیری از برداشت بی رویه، 
تامین علوفه با توجه به کاهش شدید این محصوالت در مراتع استان، هماهنگی برای تضمین 

ر نظر گرفتن اعتبارات برای تامین آب تسهیالت خرید علوفه دامداران طی یک دوره شش ماهه، د
 شرب شهری و روستایی انجام شده است.

آبرسانی سیار برای روستاهایی که منابع آب دچارمشکل بوده است، آبرسانی سیار برای  
عشایر استان، تامین اعتبار برای تامین بخشی از علوفه دام های عشایر، تامین اعتبار  دامداران

سانی سیار برای وحوش و حوزه های تحت پوشش محیط زیست، خرید علوفه و آبر برای
و صنعت استان به صورت مستمر و  آب و رصد پیوسته شبکه های آب شرب کمیته بحران تشکیل

به استمرار پدیده خشکسالی در سالجاری نیز مانند سنوات  است که با توجه ... از جمله اقداماتی
 ر حال انجام است.پیشین با تمامی تالش دستگاه های دولتی د

 * ميزان خسارات ناشی از خشکسالی در استان سمنان چگونه است؟

از حوادث غیر  خسارت ناشی میلیارد تومان ۴۵1بیش از  4۳-42باید بگویم در سال زراعی 
میلیارد تومان در بخش خشکسالی بوده  ۳21در استان تحمیل شد، که از این مبلغ حدود  مترقبه

های آب  میلیارد تومان در بخش2۷حدود  در سطح استان رات تامین شدهاست البته این اعتبا
شرب شهری و روستایی، بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و سایر دستگاه های 

 آسیب دیده توزیع شده است.



به نظر بنده، نام خشکسالی باید به خشک قرنی تغییر دهند متاسفانه هنوز خیلی از افراد 
و آن را احساس نمی کنند که در پاسخ این افراد و مسئوالن باید  نگرفته جدی خشکسالی را

می  از ذخایر آینده و خدادای آیندگان در سفره های زیر زمینی برای بقا استفاده هم اکنون گفت، ما
 کنیم.

بحث خشکسالی را تحت پوشش قرار دهیم که این هم برای مدت  تاکنون توانسته ایم حدودی
ند مسکن عمل می کند، این مهم نشان دهنده عمق فاجعه است این ذخیره ها زمان کوتاه مان

این هم برای مقطع  البته و این ما هستیم که به حق آنها اجحاف می کنیم حق آیندگان است
تا خودمان را از این نگرانی رها و تسکین دهیم هجمه خشکسالی در نهایت و طی  کوتاهی است،

 ست و عنقریب دامان همه مان را می گیرد.بخش های مختلف روبه فزونی ا

*در پایان برای مقابله با سيل، زلزله و خشکسالی در استان چه طرح هایی در دست 
 اجرا دارید؟

است که  بحث طرح پایش خشکسالی در سراسر کشور برنامه خاص مدیریت بحران در بلند مدت
است. در استان سمنان سابق  ح شدهبه عنوان کار اولویت دار از سوی وزارت کشور، مطر این طرح

که بحث، تهیه طرح و  بر این سه پدیده مهم زلزله، خشکسالی و سیل در اولویت کار قرار داشت
 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. ۴1پهنه بندی زلزله با حدود 

بار مقدمات طرح پهنه بندی خطر خشکسالی و سیل نیز پیگیری می شود که در صورت تامین اعت
نسبت به انجام این مطالعات در سطح استان با اولویت و در آینده نه چندان دور انجام خواهد شود 

همچنین تهیه طرح علل فرو نشست دشت های استان به صورت پایلوت در بخشی از مناطق 
جنوب شهرستان سمنان در حال اجرا است که با این برنامه ها می توان در آینده نیز اطالعات 

از علل و عوامل ایجاد پدیده های طبیعی مانند خشکسالی بدست آورد و برای آن برنامه  خوبی
 ریزی کرد.
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-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 مدیرعامل شرکتآمده است :  49تیر 2١به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / خرم آباد در تاریخ 
خانوار غیربرخوردار از آب شرب در استان وجود دارد  21روستای باالی  11۴آبفار لرستان گفت: 

 .میلیارد تومان است 2۸که اعتبار موردنیاز برای برخورداری این روستاها 
روستا به طور ثابت با تانکر  ۸2 اظهار داشت: در حال حاضر خبرنگار مهر علیرضا کاکاوند در گفتگو با

روستا نیز به صورت پاره وقت آب رسانی می شوند که اعتبار الزم برای گذر از  ۳1سیار و حدود 
 .میلیارد تومان است ۳1خشکسالی این روستاها 

درصد است، عنوان کرد: بیشترین  2۸.2وی با بیان اینکه میانگین هدر رفت آب روستایی در استان 
درصد و کمترین  ۳۳آب های روستایی شهرستان های کوهدشت و خرم آباد با  هدر رفت در

 .درصد است 2۸هدررفت در شهرستان ازنا با 
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 عمده چشمه ها خشک شد

مشترک از  ۵42هزار و  121روستا با  ۳۴۳مدیرعامل شرکت آبفار لرستان ادامه داد: به هزار و 
 .یی عملیات آب رسانی انجام شده استروستا به صورت تک روستا ۴1۶مجتمع و به  21۴طریق 

چشمه و قنات برای آب رسانی روستاهای استان  ۴1حلقه چاه و  ۴۴۶کاکاوند با اشاره به اینکه از 
 ۷۶استفاده می شود، تصریح کرد: در صورتی که در ابتدای تاسیس شرکت آبفار لرستان در سال 

حلقه چاه تامین می شدکه  ۴1و چشمه  ۴11این رقم برعکس بود یعنی آب روستایی از حدود 
 .عمده چشمه ها خشک شده اند

خانوار غیربرخوردار از آب شرب در استان وجود دارد که اعتبار  21روستای باالی  11۴وی افزود: 
 .میلیارد تومان است 2۸موردنیاز برای برخورداری این روستاها 

 اوضاع ساماندهی فاضالب روستایی اصال مناسب نيست

میلیارد تومان برای به روز کردن شبکه هلی  ۶۵رکت آبفار لرستان با اشاره به اینکه مدیرعامل ش
روستا وجود  ۵۳۶پروژه نیمه تمام در  ۷۳فرسوده آب روستایی الزم است، خاطرنشان کرد: تعداد 

 .میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه ها مورد نیاز است 4۷دارد که 

اع فاضالب روستایی استان اصال مناسب نیست، یادآور شد: چهار کاکاوند با اشاره به اینکه اوض
تاکنون به دلیل کمبود اعتبارات تکمیل نشده اند که البته دو پروژه در نورآباد و  ۸۴پروژه از سال 

 .روستای بدرآباد خرم آباد تا هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید

 4۳هزار شکستگی در سال  11به حدود  41سال  هزار مورد 1۷وی با بیان اینکه شکستگی ها از 
کاهش پیدا کرده اند، عنوان کرد: دلیل عمده این کاهش شکستگی ها واگذاری به بخش 

 .خصوصی و اصالح شبکه ها بود

 استفاده از آب شرب برای آبياری باغات

هنگ مدیرعامل شرکت آبفار لرستان با اشاره به اینکه در بسیاری از روستاها مشکل عدم فر
مشارکت وجود دارد، ادامه داد: عدم استقبال از تحت پوشش آبفار قرار گرفتن یکی دیگر از 
 .مشکالت ما در روستاهاست که علی رغم موجود بودن شرایط حاضر به نصب کنتور نیستند

کاکاوند انشعابات غیرمجاز را از دیگر مشکالت حوزه آب روستایی دانست و یادآور شد: با خشک 
انه کشکان روستاییان انشعابات ما را تخریب و سوراخ کرده و از محل آب شرب باغات و شدن رودخ

 .مزارع خود را آبیاری می کنند

وی با اشاره به اینکه سرقت تجهیزات از مشکالتی بود که با نصب دوربین و جوشکاری بسیار کمتر 
لیل خشک شدن یا پایین حلقه چاه را به د ۶4شده است، عنوان کرد: ما در کوهدشت و رومشگان 

 .آمدن کیفیت آب از مدار خارج کرده ایم

======================= 

 :در جلسه شورای شهر مطرح شد

 پارک ملل احداث شود ۳هدررفت باالی آب در ساری/ فاز 

http://www.mehrnews.com/news/2860183 
 

فرماندار ساری با بیان آمده است :  49تیر 2١به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / ساری در تاریخ 
اینکه میزان هدر رفت آب شرب در شهرستان باالست، ترمیم شبکه های فرسوده را نیازمند 

 .میلیارد تومان اعتبار دانست 12تامین 
، جواد واحدی عصر چهارشنبه درجلسه علنی شورای شهر ساری که در خبرنگار مهر به گزارش

خصوص بحران آب در شهر ساری برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به وجود منابع آبی در شهر 
 .ریمساری مشکل تامین آب شرب ندا
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وی با بیان اینکه باید از آب بهره برداری کامل صورت گیرد افزود:در حال حاضر با تدابیر اندیشیده 
لیتر هم می توان وارد کرد ولی این امر  ۵11لیتر آب وارد مدار توزیع می شود که تا  2۵1شده روزانه 

 .نیازمند ترمیم شبکه آب رسانی است

میلیارد تومان  12ترمیم و اصالح شبکه آب شهری ساری نیاز به فرماندار ساری با بیان اینکه برای 
 .هزینه است تصریح کرد: در حال حاضر هدر روی آب در شبکه فرسوده باال است

واحدی گفت: در ایام عید سال گذشته یکی از خیابانها به دلیل شکستگی شبکه، آب رسانی 
 .ی جلوگیری شودنمی شد که باید از چنین پیشامدهایی با اصالح و بازساز

وی در خصوص سالمت آب شرب ساری بیان داشت: کیفیت آب شرب هر هفته بررسی می شود 
 .و آزمایشگاه مربوطه نیز گزارش روزانه ارسال می کند

فرماندار ساری با تاکید بر اینکه صرفه جویی در مصرف آب شرب باید جدی گرفته شود متذکر شد: 
اده می شود که جلوی این کار باید بایک برنامه ریزی صحیح متاسفانه آب شرب در کشاورزی استف

 .گرفته شودو استفاده از آب شرب باید مدیریت شود

وی در خصوص توسعه و تکمیل فاز دوم پارک ملل ساری اظهار داشت: اگر خواستار تسریع روند 
 .ساخت فاز دوم هستیم باید با امور آب منطقه ای شهری همکاری کنیم

 ملل احداث شود فاز دوم پارک

رئیس شورای شهر ساری نیز در این جلسه خواستار اولویت قرار دادن ادامه ساخت فاز دوم پارک 
 .و آب رسانی و تامین آب ساری شد  ملل ساری

علیجان شمشیر بند با تقدیر از مردم ساری به خاطر حضور در راهپیمایی روز قدس و پیروزی تیم 
ت تیم هسته ای از جمله دستآوردهای فرزندان غیور ایران هسته ای گفت: دستیابی به موفقی

 .است

حلقه چاه تامین شده که از  2۷کمال باقری دیگر عضو شورای شهر ساری تاکید کرد: آب ساری از 
 .هرگونه آلودگی مبرا است و مرتب کنترل می شود

ادل یک لیتر شورای شهر با بیان اینکه قیمت یک لیتر آب مع  محمد محمدی کیادهی دیگر عضو
 .بنزین است خواستار تدابیر برنامه ریزی شده ای برای تامین آب شرب ساری شد

سعید نجاریان رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری گفت: نباید با آدرس اشتباه 
 مردم را مقصر کم آبی دانست

افزود: تراکم شبکه  درصد آب در بخش کشاورزی هدرمی رود 41وی با اشاره به این که در ایران 
 .های آبی با تراکم شهری تطابق ندارد

 درصد شبکه آبرسانی ساری فرسوده است ۵۶۹

درصد شبکه آبرسانی ساری را فرسوده اعالم  ۸.۵مسعود مدینه عضو دیگر شورای شهر ساری 
 .لیتر آن بخاطر شبکه فرسوده آب رسانی ساری به هدر می رود ۳۵لیتر آب  111کرد و گفت: از هر 

میلیون تومان آب بها می دهیم تصریح کرد: این هزینه ها باید بررسی  211وی با بیان اینکه ساالنه 
شود و در زمینه استفاده صحیح از آب شرب فرهنگ سازی کنیم و استفاده آب شرب برای 

 .شستشوی منازل و مجتمع ها ممنوع شود

شرب و تصفیه خانه ساری یک بحث رئیس آب و فاضالب ساری نیز در این جلسه گفت: پروژه آب 
 .لیتر آب شرب وارد مدار ساری خواهد شد ۵11ملی شده که در ماههای آینده 

 درصدی آب شرب ساری ۲۳هدر رفت 

کیلومتر خط انتقال افزود: در ساری پرت آب  ۷کیلومتر شبکه آب رسانی و  ۸11لطفی با اشاره به 
 .درصد است ۳2در حدود 



باید  4۴اصالح شبکه آب رسانی داشته ایم و در سال  4۳متر در سال  2۶ هزار و ۵وی تصریح کرد: 
در زمینه اصالح شبکه و صدور پروانه حفاری شهرداری و دستگاههای مربوطه همکاری بیشتری 

 .داشته و زیر ساختهای الزم را فراهم کنند

قبل از آسفالت لطفی با بیان این که سرعت توسعه شهری باال است تصریح کرد: ما نمی توانیم 
 .شهرداری لوله های آب را تامین کنیم و این تامین نیازمند زمان بیشتری است

هزار مشترک اعالم کرد و  2۵رئیس آب و فاضالب شهر ساری تعداد مشترکان تحت پوشش را 
 .گفت: از آب شرب برای آبیاری و کشاورزی نباید استفاده شود

 ۵11لیتر در ثانیه اعالم کرد و گفت: با وارد کردن  ۵۵1وی نیاز شهر ساری به آب شرب را هزار و 
لیتر آب بر مدار شبکه آب رسانی مشکل آب شرب حل خواهد شد و مشکل اساسی زمانی حل 

 .کیلومتر شبکه آبرسانی بازسازی شود ۸11کیلومتر از 1۶1خواهد شد که 

=============== 

 :مدیر عامل آب منطقه ای اردبيل

 در اردبيل به زیان منابع آبی است زمينی شيوه کشت سيب

http://www.mehrnews.com/news/2860875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمده است : مدیر عامل آب  49تیر 2١/ اردبیل در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
زمینی در این استان به زیان منابع  ای استان اردبیل گفت: شیوه سنتی کشت سیب منطقه

 .شود آبی تمام می

استفاده از ، داوود نجفیان بعد از ظهر جمعه در جلسه بررسی خروجی خبرنگار مهر به گزارش
شیوه های نوین آبیاری در اردبیل تصریح کرد: در استان اردبیل کشت سیب زمینی در مساحت 

 .بزرگ صورت می گیرد و این محصول یکی از محصوالت آبخور در کشاورزی است

وی افزود: سیب زمینی به دلیل مصرف باالی آب یکی از محصوالتی است که کاشت آن در مناطق 
شود اما به دلیل کیفیت و بازار پسندی نمی توان کشت سیب زمینی را کنار  کم آب توصیه نمی

 .گذاشت

http://www.mehrnews.com/news/2860875
http://www.mehrnews.com/news/2860875
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مدیر عامل آب منطقه ای استان با بیان اینکه هزینه تولید سیب زمینی به مراتب بیشتر از سود 
اقتصادی فروش آن است، گفت: متاسفانه آب بر بودن این محصول کشاورزی طی سال های 

 .اهش سطح آب ها در دشت اردبیل بوده استگذشته یکی از عوامل ک

میلیون متر  211نجفیان با اذعان به اینکه برای کاشت سیب زمینی طی سال گذشته نزدیک به 
مکعب آب مصرف شده است، ادامه داد: پذیرفته نیست که در مقابل این محصول در انبارها باقی 

 .بماند و نسبت به توسعه بازار آن اقدام نشود

سرمایه جدی و منبعی تمام شدنی توصیف کرد و گفت: انتظار می رود نسبت به کشت وی آب را 
 .محصوالت آب بر از جمله سیب زمینی و هندوانه در استان تدابیر مناسبی اتخاذ شود

مدیر عامل آب منطقه ای استان تاکید کرد: دولت با هدف توسعه آبیاری نوین تسهیالتی به این 
 .ینک برای پرداخت تسهیالت به متقاضی محدودیتی نداریمحوزه اختصاص داده و هم ا

نجفیان افت سطح آب های زیر زمینی دشت اردبیل را هشداری برای مدیریت بهینه منابع آبی 
برشمرد و تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد هر کجا از شیوه های نوین آبیاری محصوالت 

ش داشته و در مصرف آب تا حد قابل توجه کشاورزی استفاده شده به مراتب سطح تولید افزای
 .صرفه جویی شده است

وی ابراز امیدواری کرد جهاد کشاورزی با تداوم برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی کشاورزان را 
ترغیب به بکارگیری شیوه های نوین آبیاری کند و در این راستا از تمامی ظرفیت های موجود 

 .استفاده بهینه داشته باشد

مسئول راندمان بخش کشاورزی را به مراتب کمتر از میانگین کشوری دانست و اضافه کرد: این 
درصد از مصارف  4۳درصدی پذیرفته نیست و با توجه به اینکه بخش کشاورزی مشتری  ۴2راندمان 

 .آبی است باید نسبت به مدیریت بهینه این حوزه اقدام شود

================= 
 زنجان/ ۳۵-مدیریت بحران آب در استانهای کشورآبی و  بررسی پدیده کم

 مسئوليت سنگين بخش کشاورزی زنجان برای مدیریت مصرف آب

درصدی  ۶۵هدررفت : آمده است  49تیر 2۷به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / زنجان در تاریخ 
آب در بخش کشاورزی استان زنجان، لزوم مدیریت مصرف آب در این استان را نشان می دهد؛ 

 .شود مسئولیتی که باید دید چقدر جدی گرفته می
پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای

مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»ين منتشر شده است. دوم« آب در استانهای کشور
، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر توليدی دفاتر سرپرستی استانهای

ژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در پرونده وی»نخستين پرونده ویژه استان ها با عنوان
 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور

http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A
-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-F%D9%87

%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C 

، امروز مدیریت مصرف انرژی تبدیل به یک موضوع مهم در سطح دنیا و به خبرنگار مهر به گزارش
ویژه در کشور ما شده است.با گرم شدن هوا حساسیت در حوزه مصرف آب بیشتر به گوش 

ها می  ل به موضوع معمول رسانهرسد و طرح مشکالت کمبود آب و در مواقعی بحران آب تبدی می
شود. اهمیت مدیریت مصرف آب در شرایط فعلی کشور موضوعی نیست که بتوان به راحتی از 

کنار آن گذشت. استان زنجان نیز یکی از استان هایی است که بر خالف تصور ها دچار مشکالت 
 زیادی در این بخش است.

http://mehrnews.com/news/2778990/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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ن استان یکی از استان هایی است که دارای در اظهارات گذشته مسئوالن ارشد استان زنجان ای
ترین بحران در زمینه کم آبی معرفی شده است اما در سال جاری مدیران اجرایی آب و فاضالب  کم

 شهری زنجان در اظهاراتی استان زنجان را جرو استان های دارای خطر تنش آبی معرفی کردند.

منطقه ایجاد شده و باید پذیرفت همانطور  مشکالت کم آبی در استان زنجان به تبع شرایط کشور و
که برخی کارشناسان عنوان می کنند منطقه خاورمیانه دچار تغییرات اقلیمی شده است. این 

تغییرات اقلیمی موجب شده در منطقه ای همچون زنجان شاهد تغییر حجم بارش برف به باران 
 باشیم.

صنعت، کشاورزی و آب شرب خانگی این کمبود بارش در کنار الگوی مصرف آب در سه بخش  
 نیازمند بررسی تحلیلی و محتوایی است تا سهم هر کدام در شرایط فعلی سنجیده شود.

درصد برآورد شده و این را  41موضوع مشخص اینکه سهم بخش کشاورزی در استان زنجان حدود 
ترین  ب شده بزرگاند. این موضوع موج ای خود عنوان کرده های رسانه مسئوالن استان در مصاحبه

مسئولیت مدیریت مصرف آب بر عهده بخش کشاورزی باشد. بعد از آن بخش صنعت باید نسبت به 
 مدیریت مصرف آب اهتمام داشته باشد سپس بخش خانگی .

 توسعه آبياری تخت فشار راهکاری برای مدیریت مصرف

آب در بخش یکی از موضوعات مهم در وضعیت آبی استان و کشور ضرورت مدیریت مصرف 
کشاورزی است. اطالعات سال های اخیر و سخنان مسئوالن کشور نشان می دهد بخش 

درصد آب مصرفی کشور را به خود اختصاص می دهد. این وضعیت در  42تا  41کشاورزی بین 
 درصد است. 41تا  ۸4استان زنجان نیز حدود 

زنجان ضمن تاکید بر اهمیت جواد تاراسی، معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان 
مدیریت مصرف در بخش کشاورزی به مهر گفت: با توجه به سهم باالی مصرف آب در بخش 

کشاورزی که یکی از دالیل عمده آن سنتی بودن تجهیزات آبیاری در این بخش است باید نسبت به 
 ریزی منابع اهتمام داشت. مدیریت و برنامه

ه سازمان جهاد کشاورزی برای مدیریت مصرف منابع آب استان وی در پاسخ به این سوال که برنام
در بخش کشاورزی چیست، پاسخ داد: استراتژی سازمان جهاد کشاورزی برای آینده توسعه 
مکانیزاسیون کشاورزی و آبیاری تحت فشار است. توسعه آبیاری تحت فشار می تواند موجب 

 مدیریت مصرف آب شود.

ود با بیان اینکه توسعه عمودی محور توسعه بخش کشاورزی زنجان این مسئول در ادامه سخنان خ
خواهد بود، افزود: به دلیل محدودیت منابع آب توسعه افقی مناسب نیست و باید سیاست توسعه 
عمودی را در پیش گرفت. با این سیاست تحت کشت بردن اراضی جدید در دستور کار نخواهد بود 

 رود. شت میو اراضی فعلی با بهره باال زیر ک

تجهیزات صنعتی در بخش کشاورزی موجبات کاهش ضایعات و   وی با بیان اینکه باید با توسعه
افزایش بهره وری را محقق کرد، خاطر نشان کرد: باید بر روی توسعه بهره وری در بخش کشاورزی 

 تمرکز و نسبت به توسعه آن تالش کرد.

ورزی استان به آبیاری تخت فشار اشاره کرد و هزار هکتار از اراضی کشا 2۵تاراسی به تجهیز 
هزار هکتار از اراضی  2۵گفت: سفر هیئت دولت به استان یک مصوبه مهم داشت و آن اختصاص 

تواند موجب تحقق اهداف مهمی  استان برای تجهیز به آبیاری تخت فشار بود. این مصوبه مهم می
 در این بخش شود.

اورزی استان زنجان با بیان اینکه تحقق این موصوبه نیازمند معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کش
همکاری کشاورزان زنجانی است، افزود: کشاورزان باید برای دریافت تسهیالت و همکاری در این 

زمینه مراجعه کنند. تسهیالت مناسبی توسط دولت برای تحقق این مصوبه در نظر گرفته شده 
 است.



خردادماه سالجاری بر ضرورت میدیرت مصرف در بخش کشاورزی اشاره استاندار زنجان نیز در اوایل  
های خاصی  کرد و اظهار داشت: صرفه جویی در بخش کشاورزی نیازمند حساسیت و ظرافت

است چرا که باید این مدیریت مصرف معیشت کشاورز را تحت تاثیر قرار ندهد و در عین حال با حفظ 
 اهد کاهش میزان مصرف آب نیز باشیم.میزان کمیت تولید محصوالت کشاورزی ش

جمشید انصاری، تاکید کرد: توسعه آبیاری تحت فشار یکی از راهکارهای مهم جاری است. با 
افتد  کند. مدیریت مصرف زمانی اتفاق می درصد کاهش پیدا می ۴1تحقق این سیاست مصرف آب 

 که سطح زیرکشت کاهش پیدا نکند اما مصرف آب کاهش یابد.

ادآور شد: االن بنا بر این است که در شورای عالی آب که سند ملی آب تصویب شده انصاری ی
تری اعمال شود. اصالح قوانین نیاز است. قوانینی داریم که اجازه بستن  های بیش شدت عمل

 دهد! قوانین خاصی داریم که نیازمند اصالح هستند.  های غیرمجاز را نمی چاه

های  رویه از منابع آب ستان زنجان این است که استفاده بیواقعیت ملموس در بخش کشاورزی ا
زیرزمینی موجب شده کارشناسان نسبت به کاهش و افت این آب ها هشدار دهند. این در حالی 

های زیرزمینی بارها توسط مسئوالن  سانتی متری هر ساله سطح آب ۵1است که کاهش 
 اجرایی در حوزه آب استان عنوان شده است.

ه سیاستی که سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در پیش گرفته می توان امیدوار بود با توجه ب
های  بحران آب که بخش کشورزی سهم قابل توجهی در آن دارد کمی مدیریت شده و از چالش

کوتاه مدت آن کاسته شود. باید دید اقدمات عملی در راستای توسعه آبیاری تحت فشار و توسعه 
در میزان مصرف آب تغییرات قابل توجهی ایجاد می کند به چه شکلی  ای که کشت گلخانه
 شود. عملیاتی می
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 زنجان/ ۳۵-تانهای کشورآبی و مدیریت بحران آب در اس بررسی پدیده کم

 زنجان زیر تيغ بحران آب/ضرورت مدیریت مصرف در آب شرب شهرهای استان

 
بودن شبکه  فرسودهآمده است :  49تیر 2۷به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / زنجان در تاریخ 

ها و  آبرسانی، هدررفت آب، نبود فرهنگ صحیح مصرف آب کشاورزی و شرب، کاهش بارندگی
های اخیر استان زنجان با چالشی بزرگ به نام بحران  بسیاری موارد دیگر باعث شده طی سال

 .آب مواجه باشد
ران پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بح» این گزارش از سلسله گزارشهای

مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور
، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر توليدی دفاتر سرپرستی استانهای

پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »تين پرونده ویژه استان ها با عنواننخس
 بخوانيد. نجاای را می توانيد در« استانهای کشور
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-DB%8C%D9%87%D8%AD%D8%A7%D8%B4%-F%D9%87

%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C 
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، در روزهای اخیر مسئوالن استانی خبر از شناسایی مشترکان پرمصرف آب خبرنگار مهر به گزارش
هزار و  1۷در استان می دهند. مدیر امور آبفای زنجان در این خصوص خبر از شناسایی بیش از 

مشترک پرمصرف غیرخانگی  111مشترک پرمصرف داد و همچنین از شناسایی یک هزار و  ۸۶۴
   .نیز خبر داده است

لیتر در شبانه روز بوده و همچنین سرانه تولید  21۵در حال حاضر سرانه مصرف آب شرب در استان
لیتر مازاد بر  ۷4لیتربه ازای هر نفر در شبانه روز است. این اعدا گویای این واقعیت است که  2۸۴

 تولید آب شرب استان به نسبت میران سرانه مصرف آب است.

این واقعیت مهم در کنار موضوع مهم دیگر همچون عمر باال و پوسیدگی برخی خطوط انتقال آب 
شهرهای استان به ویژه سهر زنجان موجب شده تا شاهد هدر رفت آب و افزایش میزان مصرف 

وزهای گذشته یکی از مسئوالن آبفای استان بر ضرورت ترمیم خط باشیم. به عنوان نمونه طی ر
 انتقال اصلی آب شرب شهر زنجان تاکید کرد.

خط یک هزار میلی متری که خط انتقال اصلی آب شرب شهر زنجان محسوب می شود، دچار 
شکستگی شده و نیازمند ترمیم است. مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زنجان در این خصوص 

: شکستگی در این خط لوله در دو نقطه بود که یکی از نقاط روی سطح قرار داشت و ترمیم گفت 
شد و نقطه دوم زیر سطح بتنی قرار گرفته است. هم اکنون از محل شکستگی این خط انتقال یک 

لیتر در ثانیه آب به هدر می رود و در شرایط پیک مصرف نمی توان اقدامی برای آب بندی محل 
 جام داد.شکستگی ان

این اظهارات گویای این واقعیت است که برخی از خطوط انتقال آب در شهر زنجان نیازمند نگهداری 
هستند و در صورت بروز حادثه نیازمند ترمیم سریع هستند چرا که هدر رفت آب در آن ها قابل توحه 

ساعت این  2۴است. هدر رفت یک لیتر آب در هر ثانیه بسیار قابل تامل است و در صورتی که 
لیتر خواهد بود! حال این عدد را با  ۴11  هزار و ۸۶اتفاق به طول بیانجامد میزان هدر رفت آب به 

 میزان سرانه مصرف و تولید استان مقایسه کنید!

 2۶1فقره انشعاب آب در شهر زنجان وجود دارد که  ۸۶1هزار و  111به گفته مسئوالن هم اکنون 
شهرداری است. این میزان اشتراک فضای سبز شهرداری روزانه  اشتراک مربوط به فضای سبز

حجم قابل توجهی از مصرف آب شهر زنجان را به خودش اختصاص می دهد و در حالی که سد 
تهم به عنوان منبع اصلی تامین کننده شهر دچار بحران است فضای سبز شهری ساالنه مصرف 

در حالی است که مدیر امور آب شهرستان زنجان دهد. و اینها  قابل توجهی را به خود اختصاص می
ای آب شرب شهر زنجان  لیتر در ثانیه ۵21با توجه به وضعیت آب شهرب شهر زنجان خبر از کسری 

 داده است.

ب شهری در خصوص اقدامات در برنامه آب و فاضال خبرنگار مهر در گفت و گو با داود رستمخانی، 
شهرستان زنجان برای مدیریت مصرف آب گفت: امسال برای تامین آب شرب شهر زنجان چهار 

حلقه چاه در مدار بهره برداری قراردارد و در حال  ۴۳حلقه چاه وارد مدار شده وهم اکنون در کل 
م لیتر درثانیه به شهر زنجان تزریق می شود. متوسط برداشت از سد ته 1۳۸۳حاضر آب با دبی 

لیتر در ثانیه بود ه است که تولید دو ماهه نخست  ۴42درنیمه اول اردیبهشت ماه سالجاری 
 . درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است 21سالجاری 

وی برقراری تعادل در شبکه توزیع آب را یادآور شد و گفت: برای تعادل در شبکه و عدم قطعی باید 
کنیم. از مردم شهر درخواست می شود در راستای مدیریت مصرف فشار در شبکه را مدیریت 

همکاری الزم را داشته و در این شرایط نسبت به مدیریت مصرف آب اهتمام بیشتری داشته 
 باشند.

وضعیت مصرف این مایع حیاتی در کشور و بالتبع آن استان زنجان باالتر از نرم جهانی است.مصرف 
 211ر در شبانه روز است؛ در حالی که در استان زنجان این میزانلیت 1۷1تا  121متوسط جهانی آن

لیتر در شبانه روز است. این در شرایطی است که نزدیک به یک سوم بارش های دنیا در  211تا 
 کشور ما روی می دهد و ضرورت مصرف بهینه حائز اهمیت است.
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 و وضعيت هشدار برای منابع آبی  کاهش سفره های آب های زیرزمينی

متاسفانه سرریز مخازن در زنجان محدود شده و با کاهش سفره های آب های زیرزمینی وضعیت 
حلقه چاه داریم که به تناسب  ۳۳منابع آبی در وضعیت هشدار قرار دارد. برای نمونه در شرق زنجان

درصد کاهش آب داریم. طی سال های گذشته برای کسری بحران آب زنجان سد  ۶۷تا  ۴۷مناطق 
میلیون مترمکعب معادل  21سال قبل ۴ورد بهره برداری قرار گرفت که نسبت به سالتهم م

 برداشت یک سال آب آن کاهش داشته ایم.

برای جبران کمبود آب مردم باید شیوه های مصرف را رعایت کنند.برای نمونه به گفته کارشناسان 
ب مخلوط آب با هوا می با نصب دستگاه های کاهنده آب برای شستن ظروف و خودرورها که موج

درصد آب در آشپزخانه،حمام و دستشویی منازل  ۷۵تا  ۸1شود،می توان مصرف را کاهش داد.
مصرف می شود که با تغییر در نحوه مصرف می توان این میزان را کاهش داد. اعتقاد دارم رفتار 

انیم کاری از مصرف ربطی به کم آبی ندارد و تا زمانی که الگوهای مصرف اصالح نشود،نمی تو
 پیش ببریم.

رستمخانی ادامه می دهد: استفاده از آب غیرمجار جرم محسوب می شود و متاسفانه متخلف در 
این مورد برای دفاع پیش قدم می شود.آبفا یک ششم قیمت تمام شده آب در اختیار مشترکان 

یت نشود، توانمندی قرار می دهد و با این اوضاع شرکت زیان می بیند. اگر مالحظات در مصرف رعا
ما برای ارائه خدمات در سایر بخش ها محدود خواهد شد. قوانین اعمال شده برای مجرمان مصرف 

غیرمجاز بازدارنده نیست و تا زمانی که فرهنگ عمومی مصرف اصالح نشود، نمی توانیم کاری از 
درصد هدر رفت  ۶۵درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی بوده که از این میزان 41پیش ببریم.

درصد سهم مصارف بخش خانگی و صنعتی بوده که مدیریت مصرف در این  11آب داشته ایم.تنها
حوزه بسیار حائز اهمیت است. اعتقاد داریم، باید مراکز تاسیساتی در دو بخش کشاورزی و 
صنعتی در مکان یابی و جانمایی بیشتر دقت کنند به طوری که منابع آبی در دسترس باشد. 

 همچنین باید دستگاه های ذیربط در این حوزه از نگاه انتفاعی به موضوع آب دوری کنند.

کیلومتر  ۶1تا  ۵1کیلومتر شبکه فاضالب زنجان به بهره برداری رسیده و ۳11وی گفت: نزدیک به 
ولتی دیگر نیز برای تکمیل طرح در اسرع زمان نیاز به اعتبار داریم.با توجه به محدود بودن اعتبارات د

در این بخش ورود بخش خصوصی را به این موضوع جدی گرفتیم. پیگیر اخذ مجوز برای احداث 
هزار نفر در قالب بی.او.تی هستیم و مراحل بازگشایی پاکات  221مدول دوم تصفیه خانه با ظرفیت
   مناقصه آن نهایی شده است. 

 استان زنجان همراه با تنش آبی

زء قاسمی، مدیر عامل شرکت آبفا و فاضالب شهری استان زنجان این در حالی است که علیرضا ج
 در آخرین جلسه مدیریت بحران استان زنجان نکات قابل تاملی را عنوان کرد.

استان دارای تنش آبی عنوان کرد و از مشکل تامین آب در اکثر  1۳وی استان زنجان را جزو 
 شهرهای استان خبر داد.

شهری شهر زنجان اشاره کرد و گفت: بررسی های نشان می  وی در ادامه به وضعیت آب شرب
دهد که در تیر ماه و مرداد ماه کسری آب شرب شهر زنجان به اوج خود می رسد. در حال حاضر 

هزار نفر است و با توجه به میزان تولید و مصرف، شهر زنجان در برخی  ۴11جمعیت شهر زنجان 
 فصول کسری آب دارد.

ینکه برنامه های مختلف در بازهای زمانی مورد نیاز تدوین شده است، افزود: این مسئول با بیان ا
احداث حلقه های چاه در داخل شهر زنجان و زون بندی و مدیریت فشار مناسب در کنار تکمیل 

مخزن های آب شهری از جمله برنامه های در دست اقدام است. در شهر زنجان برخی مشکالت 
ی مسکونی وجود دارد و مدیریت فشار مناسب آب شرب در برای تامین آب شرب شهرک ها
 شهرک های مختلف نیاز است.

کسری آب در حالی در شهر زنجان مطرح شده است که سایر شهرهای استان نیز با این مشکل 
لیتر بر ثانیه،  ۵۵مواجه هستند. به طور مثال مطابق اطالعات ارائه شده شهرستان ابهر 



لیتر در ثانیه کسری آب  ۳1و آببر  ۳1، صائین قلعه ۳1، هیدج 11غانخانه ، ارم ۳1، قیدار۵1خرمدره
 دارند.

این میزان کسری آب در حالی برای اکثر شهرهای استان وجود دارد که جمعیت تحت پوشش آب  
 حلقه چاه نیز در استان برای تامین آب شرب فعال است. 11۶هزار نفر است.  ۶۷۶شرب استان 

 سانی زنجان فرسوده استدرصد از شبكه آبر .۹

همچنین در شرایط موجود كه جغرافیای كوهستانی استان زنجان تبدیل به جغرافیای خشك و 
روستای آن برای تامین آب در مضیقه هستند، مسئوالن از  111خشك شده و بیش از  نیمه

 گویند. درصد شبكه آبرسانی این استان سخن می ۵1فرسوده بودن 

 ۵۳۳را هزار و  استان  ضالب شهری استان زنجان، طول شبكه توزیع آب مدیرعامل شركت آب و فا
درصد از این شبكه فرسوده بوده و با توجه به عدم تامین اعتبارات  ۵1اعالم و اظهار كرد:  كیلومتر 

 یابد. طور مداوم درصد فرسودگی افزایش می آن ساالنه به الزم برای اصالح 

 

  بر فرسودگی شبكه، مشكل دیگر ، افزود: عالوهخبرنگار مهر محمدحسین مهانفر در گفتگو با
كه اكثر  قدیمی بودن شبكه است؛ چراكه احداث آن براساس بافت موجود شهری در گذشته 

های  و اكنون اكثر این منازل در حال تبدیل شدن به مجتمع منازل ویالیی بودند انجام شده است
 مسكونی هستند که این امر، افزایش جمعیت تحت پوشش را در پی دارد.

ساعات  ویژه در وی ادامه داد: افزایش جمعیت موجب ناتوانی در پاسخگویی به نیاز مشتركان به
دلیل افزایش مصرف، شاهد افت فشار در  شود. برای مثال در ایام پایانی سال به پیك مصرف می

 طبقات باالیی منازل هستیم.

های مسكونی  مدیرعامل شركت آب و فاضالب شهری استان زنجان با بیان اینكه احداث مجتمع
در تاسیسات داخلی تامین آب  گفت:  قواعد خاص خود را دارد كه باید سازندگان رعایت کنند،

رو( نصب مخزن و پمپ برای تامین  متر باشد )از پیاده 11واحدها در صورتی كه ارتفاع واحد بیش از 
 اند. واحدهایی وجود دارند كه این الزامات را عملی نكرده  اما متاسفانه ار آب الزامی استفش

شود با مراجعه به امور آبفای زنجان و اخذ  گفته مهانفر از ساكنان این واحدها دعوت می به
 راهكارهای الزم، نسبت به نصب پمپ و مخزن اقدام کنند.

ان زنجان خاطرنشان كرد: هرچه فشار باال باشد، مدیرعامل شركت آب و فاضالب شهری است  
یابد و فشار باالی شبكه توزیع، موجب كاهش طول عمر مفید تاسیسات  نشت آب افزایش می

 شود. آب می  توزیع

درصد اعالم و اظهار كرد: این میزان در  ۵/2۳به میزان  4۳وی میزان هدررفت آب استان را در سال 
دهد. هدررفت ظاهری همان نشت آب از  ت پنهان روی میدو بخش هدررفت ظاهری و هدررف
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های مرئی در قالب حوادث رخ داده و  دلیل فرسودگی است. در این بخش نشت های توزیع به شبكه
مشخص نبودن، امكان ترمیم ندارند. بخش  دلیل های نامرئی به شود اما نشت بالفاصله اصالح می

 تورهای دارای خطا هستند.دلیل انشعابات معیوب، كن به هدررفت  دیگر

صورت مستمر  یابی شهر زنجان، به های نشت حاضر با تجهیز اكیپ وی یادآور شد: در حال
 شود. گیرد و هدررفت ظاهری و واقعی آب مشخص می یابی انجام می نشت

 

به گفته مهانفر تعداد دقیق انشعابات غیرمجاز در زنجان مشخص نیست و مشخص شدن آن 
در  4۳مورد انشعاب غیرمجاز در سال  ۴۶۴تعداد هزار و   كامل و دقیق است اما نیازمند پیمایش

 سطح استان شناسایی و مجاز شد.

ای زنجان گفته بود که آب ذخیره شده در پشت سدهای  پیش از این مدیرعامل شرکت آب منطقه
 .درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است ۴.۸این استان 

های مختلف به شهروندان تذکرات مورد نیاز  جاری، بارها به شیوه سال حمیدنیا یادآور شد: طی
 جویی و مصرف بهینه داده شده است. درخصوص صرفه

 ۸.44شود که آب ورودی به آن  وی افزود: بخشی از آب شرب مورد نیاز زنجان از سد تهم تامین می
میلیون مترمکعب  11.۵۶میلیون مترمکعب در سال آبی جاری بوده است و میزان خروجی آن به 

 رسید. می

حمیدنیا اظهار کرد: با توجه به کاهش بارندگی، پایین آمدن سطح آب سد تهم و خشکسالی 
 های گذشته، سطح و میزان منابع آبی زیرزمینی زنجان، روند نزولی داشته است. سال



 

در شرایط  اکنون وضعیت سد تهم ای زنجان اعالم کرده بود که هم مدیرعامل شرکت آب منطقه
بحرانی است و جلوگیری از رسیدن آب ذخیره شده در پشت آن به وضعیت بحرانی و غیرقابل 

 استفاده، نیاز به همکاری تمام شهروندان زنجانی دارد.

روستای استان زنجان با  11۳ای استان زنجان نیز گفت:  برداری و حفاظت آب منطقه معاون بهره
ها  ن مشکل و چالش نیاز به مدیریت و تعامل همه بخشآبی مواجه است که رفع ای مشکل کم

 دارد.

تر در حاشیه بازدید جمعی از خبرنگاران و اعضای شورای اسالمی استان از  پیش منصور گرانمایه 
روستا در  2۵روستا در طارم،  1۴روستا از این مجموع در زنجان،  ۳۴شهرستان ایجرود، افزود: 

روستا در  1۳پنج روستا در خرمدره، هشت روستا در ایجرود و روستا در ماهنشان،  12خدابنده، 
 آبی مواجه هستند. ابهر با مشکل کم

 

متر اعالم کرد و گفت: ورودی سد گالبر در  میلی ۳21گرانمایه متوسط بارندگی استان زنجان را 
 مترمکعب بوده است. 12.4سال زراعی 

استان کاهش یافته است، افزود: بیشترین این آب رودهای  درصد از حجم روان ۷۵وی با بیان اینکه 
 در سجاسرود است. ۶1.۵1ترین آن با  درصد در زنجان و کم 4۶.۵1کاهش با 

درصدی آب استان در بخش  ۸4.۴ای استان زنجان، گفت:  برداری و حفاظت آب منطقه معاون بهره
نی مصرف درصد در بخش شرب و آشامید ۶.۷در حوزه صنعت و   درصد آب ۳.۸کشاورزی ، 

 شود. می



بنابراین باید  آبی مواجه است،  خشک واقع شده و با کم وی گفت: استان زنجان در جغرافیای نیمه
 جویی کنیم. در مصرف آب صرفه

شود كه  ها مطرح می این آمار و ارقام فقط بخشی از فاجعه رخ داده است. در شرایطی اولتیماتوم
اید عملیات فوری امداد و نجات را بر بالین طبیعت خشك به بحران آب خط قرمزها را رد كرده و حاال ب

 نمایش درآورد.
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 گزارش مهر؛

 پوست شهر تشنه/ تزریق اعتبار قطره چکانی ادامه دارد ای زیر دریاچه

 محمودی خبرنگار: اسما

http://www.mehrnews.com/news/2861093 
 

در حالی در هر ثانیه آمده است :  49تیر 2۷به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / کرمان در تاریخ 
دو مترمکعب آب بر حجم فاضالب زیر شهر کرمان افزوده می شود که اعتبارات قطره چکانی 

اضالب شهری زمان اتمام این پروژه را در پرده ای از ابهام فرو برده بخش دولتی به پروژه ف
 .است

، کرمان یکی از شهرهای تاریخی کشور و البته کم آب است که خبرنگار مهر به گزارش
ی اخیر خشکسالی و کمبود آب در این شهر چالشی بزرگ برای مدیران این استان طی سالها

هزار جمعیت کالنشهر کرمان دریاچه  ۸11بوده اما تصور کنید در همین شهر خشک درست زیر پای 
 ای عظیم از آب فاضالب شهری وجود دارد.

این آبها طی سالها اخیر موجب نم زندگی بسیاری از بناهای تاریخی، خانه ها و توقف و تغییر نحوه 
 ها شده است.اجرای پروژه های عمرانی از جمله زیر گذر

 مسئوالن دست به دامان روشهای کهن برای حل مشکل شدند

در برهه ای از زمان حتی برای کاهش سطح این آبها تا سطح زمین که به پنج متر نیز رسیده است 
اقدام به حفر چاه و پمپاژ و انتقال آب به خارج از شهر کرمان شد و حتی مسوالن دست به دامان 

ر دهلیز در اعماق شهر در مسیر های مختلف شدند که شاید بتوانند روشهای کهن از جمله حف
 آبها را از زیر شهر خارج کنند.

اما با گذشت سالها از اجرای این طرحها که مسکنی کوتاه مدت برای درد مزمن شهر کرمان می 
باشند هنوز هم راهی برای رفع مشکل شهر کرمان پیدا نشده است و پیشرفت پروژه احداث 

 ب شهری کرمان به کندی پیش می رود.فاضال

جمع آوری فاضالب شهر کرمان یکی از مهمترین مشکالتی است که شهر کرمان را تحت تاثیر خود 
قرار داده است و بسیاری از فعالیتهای عمرانی و امور عادی شهر را به چالش کشیده است اما 

این طرح در دولتهای گذشته  ریتعلیرغم گذشت سالها از طرح این مشکل و تغییر چندین باره مدی
 اما هیچ گاه مشکل تکمیل پروژه آب و فاضالب کرمان برطرف نشده است.
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مهمترین عامل بروز این مشکل نیز کمبود اعتبارات دولتی برای تکمیل این پروژه است. این را 
ث شبکه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان به گفتگو با مهر می گوید و می افزاید: احدا

کیلومتر شبکه فاضالب  ٦1۳آغاز شده است و تاکنون تقریبا معادل  ۷١فاضالب شهر کرمان از سال 
 و انشعابات آن در استان کرمان اجرا شده است.

پروژه فاضالب استان کرمان است  درصد از مجموع 2۸تا  2۷محمد طاهری ادامه داد: این میزان بین 
 ضالب شهری کرمان نیاز به تامین اعتبار داریم.و برای تکمیل باقی مانده پروژه فا

 کمبود بودجه همچنان مشکل اصلی پروژه است

وی کمبود اعتبار را مشکل اصلی شبکه فاضالب کرمان عنوان کرد و گفت: با تکیه بر جیب دولت 
مایه نمی توان به تکمیل این پروژه در زمانی کوتاه امیدوار بود و باید هر چه زودتر در زمینه جذب سر

 گذار در این پروژه اقدام کنیم.

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد  ١11این پروژه به  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان افزود:
 میلیارد تومان اختصاص یافته است و همین مسئله هم دلیل دلیل تاخیر است. 9اما تا کنون سالی 

ابل پیش بینی نیست فاضالب کرمان چه زمانی تکمیل طاهری ادامه داد: با اعتبارات کنونی اصال ق
 خواهد شد.

هزار مشترک مسکونی و غیر مسکونی به شبکه فاضالب کرمان متصل شده  21وی گفت: تاکنون 
 اند.

وی از جذب سرمایه گذار برای تسریع در پروژه فاضالب کرمان خبر داد و گفت: شش نفر در این 
 حال ارزیابی این سرمایه گذارها هستیم. زمینه اعالم آمادگی کرده اند و در

وی ابراز امیدواری کرد که اگر بتوانیم سرمایه گذار را در این پروژه جذب کنیم احتماال فاضالب کرمان 
 طی سه تا پنج سال آینده تکمیل خواهد شد.

این در حالی است که این سوال در ذهن مردم ایجاد می شود که سرمایه گذار بخش خصوصی 
 می تواند در خصوص بازگشت سرمایه خود از این پروژه پر هزینه اطمینان داشته باشد.چگونه 

 فروش آب می تواند درآمدزا و هزینه ها را جبران کند

محمد صالحی، کارشناس مسائل عمران شهری عقدیه دارد این دریاچه فاضالب در شهر کرمان 
 مواجه است محسوب شود.می تواند ثروتی بزرگ در این شهر که با پدیده خشکسالی 

وی گفت: ما با خشکسالی و کمبود شدید آب در کرمان مواجه هستیم اما در هر ثانیه دو متر 
متری  مکعب آب فاضالب شهری وارد این دریاچه می شود و در برخی مناطق شهر تا عمق پنج

 ت.رسیده است و دردسرهایی نیز به خصوص برای آثار تاریخی شهر کرمان ایجاد کرده اس

صالحی افزود: این آبها در صورتیکه در شبکه فاضالب کرمان جمع آوری و در تصفیه خانه شهر کرمان 
که از تجهیزات مدرنی نیز بهره می برد تصفیه شود می تواند آب مورد نیاز صنایعی مانند فوالد 

 کرمان که در نزدیکی شهر در حال احداث است را تامین کند.

حال حاضر در کرمان در حال احداث است و انتظار می رود بعد از برداشتن وی گفت: این کارخانه در 
تحریمها با سرعت بیشتری تکمیل شود و در نهایت می توان به پروژه پتروشیمی شهر کرمان نیز 

 اشاره کرد که پروژه ای آب بر است اما منابع مورد نیاز آبی را ندارد.

 زمينهای کشاورزی حومه کرمان تشنه هستند

افزود: در کنار این صنایع که می توانند آب خود را از بخش فاضالب شهری بخرند و سودش به  وی
جیب سرمایه گذار رود می توان به بخش کشاورزی در حومه کرمان نیز اشاره کرد ما در حال حاضر 

 در زمینهای گسترده پسته در اطراف کرمان با کمبود شدید آب مواجه هستیم.



درصد باغهای پسته خشکیده اند و  91ر برخی از دشتهای اطراف کرمان تا وی گفت: متاسفانه د
دیگر توان آبیاری وجود ندارد و کشاورزان سعی می کنند با هر وسیله از جمله تانکر حیات باغهای 

پسته را حفظ کنند و آب فاضالب کرمان بعد از تصفیه به راحتی می توانند در این بخش به 
 کشاورزان فروخته شود.

این کارشناس شهری افزود: همچنین بخش فضای سبز شهر کرمان که دارای دو فضای جنگلی 
گسترده در شرق و غرب کرمان است می تواند از این آب استفاده کند و کمربند سبز کرمان نیز 

 می تواند آب مورد نیازش را از همین بخش تامین کند.

 خطر نشست زمين شهر کرمان را تهدید می کند

میان باید به خطراتی که می تواند خروج یکباره آبهای زیر زمینی برای مردم شهر ایجاد کند  در این
 نیز اشاره کرد.

هر چند برخی از کارشناسان عقیده دارند باید آبهای موجود در کرمان را از زیر شهر خارج کرد اما 
هشدار می دهند و همچنان بخشی از کارشناسان نیز به خروج این آبها بدون مطالعه و بررسی 

نگران هستند بعد از خارج کردن این آبها از طریق چاهها و یا دهلیزها شاهد نشست زمین در شهر 
 کرمان باشیم.

این نظریه این گونه بیان می شود که آبهای موجود در زیر شهر فضاهای اطراف بین ذره های شن 
یر سطح شهر خالی شود امکان های زیر سطحی را پر کرده است و اگر این آبها به سرعت از ز

 نشست زمین در کرمان محتمل می شود.

کرمان قرار گیرد باید کمی  به نظر می رسد این شاخص تهدید زا وقتی کنار زلزله خیز بودن شهر
 محتاط تر در خصوص خروج آبهای زیر سطحی در کرمان اقدام کرد.

============= 
 

 :رئيس مجمع نمایندگان کرمان

 ی در کرمان جدی استبحران خشکسال
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نماینده مردم کرمان و آمده است :  49تیر 2۷به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / کرمان در تاریخ 
 .مان یاد کردراور در مجلس شورای اسالمی از خشکسالی به عنوان یک بحران در کر

هارداشت: استان کرمان بزرگترین استان کشور است اما اظ در گفتگو با مهر محمد مهدی زاهدی
میزان بارندگی در این استان در سالهای اخیر کاهش یافته است به همین دلیل برداشت ها از 

 منابع زیر زمینی در کرمان افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: این یک حقیقت است که در سالهای اخیر در کرمان خشکسالی وجود داشته 
سال ما از نعمت بارندگی کمترین بهره را برده ایم و باید فکری اساسی برای  1۳و حداقل است 

حل این مشکل کنیم و خوشبختانه با تالشهای نمایندگان مجلس و استاندار کرمان گشایش هایی 
 در خصوص انتقال آب به کرمان انجام شده است.

ر کرمان و همچنین ایجاد توافق برای زاهدی گفت: ایجاد کانال بزرگ آب از سد صفا رود به شه
 انتقال آب بهشت آباد به کرمان از جمله این طرحها است.

زاهدی افزود: پیش بینی شده است اعتبار انتقال آب از بهشت آباد به کرمان در بودجه سال آینده 
 تامین شود.

منابع آبی موجود وی خواستار صرفه جویی مردم در کوتاه مدت شد و افزود: باید در حال حاضر از 
 نهایت استفاده و بهره وری را داشته باشیم تا بحران آب در کرمان را به حداقل کاهش دهیم.
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وی ادامه داد: بیشترین برداشت آب در کرمان در بخش کشاورزی انجام می شود و بیشترین هدر 
 رفت نیز به دلیل کشاورزی سنتی در همین زمینه روی می دهد.

و راور در مجلس شورای اسالمیخواستار ترویج روشهای آبیاری نوین در کرمان  نماینده مردم کرمان
شد و افزود: نمی توان توقع کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را داشت اما نظاره گر روشهای 

 آبیاری سنتی نیز باشیم.

========== 
 گزارش مهر؛

 می کند« باز چتر» مردم را /بيکاری کرمان  در  کاال    قاچاق  سونامی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  کاالهای  قاچاق آمده است :  49تیر 2۷به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / کرمان در تاریخ 

  اثر بر  بیکاری  که   افزایش است  به   رو  حالی در  کرمان  به  شرقی  و  جنوبی  از استانهای  کیفیت بی
 .اقتصادزیر زمینی است  نوع  این  به سمت  مردم  گرایش  عامل  مهمترین  خشکسالی

، وجود مرزهای گسترده استان کرمان با استان های مرزنشین و عبور جاده خبرنگار مهر به گزارش
مرتبط و بنادر جنوبی و مرزهای  ی ترانزیتی و بین المللی از کرمان که پنج استان را به یکدیگرها

شرقی را به مرکز کشور متصل می کند زمینه ای شده است برای توسعه تجارت کاال در استان 
رت کرمان، اما در کنار توسعه تجارت قانونی کاال در استان کرمان شاهد وجود و رشد روز افزون تجا

 زیرزمینی و غیرقانونی در استان کرمان نیز هستیم.

روزانه هزاران خودرو به شهرهای شرقی و جنوبی استان کرمان وارد می شوند که کاالهای 
 مختلف قاچاق را به همراه خود به ارمغان می آورند و اقتصاد استان کرمان را به چالش می کشند.

گوناگون در  ه استان کرمان منتقل می شوند و اجناستوسط افراد بومی ب  بسیاری از این کاالها
به اصطالح محلی به این افراد چتر باز گفته می  قالب قاچاق چمدانی به کرمان آورده می شود که

 شود.

نکته قابل توجه اینکه این چتربازان اکثرا پیش از این کشاورزانی بوده اند که مزد دسترنجشان را 
ساله در کرمان و از بین رفتن زمینهای کشاورزی و  1۵ی های می خوردند اما بعد از خشکسال

 عدم وجود زمینه های اشتغال به سمت قاچاق کاال سوق یافته اند.

بیشترین موارد قاچاق در کرمان مربوط به انواع پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی، لپ تاپ و 
 باشد.دستگاههای الکترونیکی نو و گاه کارکرده و برنج و حتی دام می 
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 درصدی تشکيل پرونده قاچاق کاال در کرمان طی سال جاری ۹۲افزایش 

نکته قابل توجه اینکه در سال جاری میزان قاچاق کاال در کرمان افزایش یافته و تعداد تشکیل پرونده 
 درصد افزایش یافته است. ۵۷قاچاق کاال در استان 

در گفتگو با  زش استان کرمان تائید می کند واین آمار را دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ار
مورد پرونده مربوط به قاچاق کاال در استان کرمان تشکیل  ۶۷4می گوید: در سال جاری هزار و  مهر

 ش چشمگیری را نشان می دهد.شده است که افزای

با هماهنگی دستگاه های مختلف برنامه ریزی مناسبی برای برخورد با  ابراهیم شهریاری گفت:
قاچاق کاال در استان کرمان انجام شده است و تعداد پرونده های تشکیل شده در استان نیز نشان 

 دهنده این مسئله است.

 

کاال در استان کرمان قرار گرفتن این استان در مسیر  وی تصریح کرد: یکی از دالیل بروز قاچاق
چندین استان مرزی است همچنین وسعت جغرافیای استان زمینه را برای قاچاق کاال در استان 

 مهیا می کند.

شهریاری اضافه کرد: پلیس آگاهی استان کرمان در امر مبارزه با قاچاق کاال رتبه اول کشوری را 
 کسب کرده است.

یشترین میزان قاچاق نیز از مرزهای شرقی و جنوب انجام می شود و کرمان نقش وی گفت: ب
 عبوری برای قاچاق کاال ایفا می کند.

افزایش میزان قاچاق کاال درحالی در کرمان روی می دهد که بسیاری از کشاورزان و دامداران 
 شوند.شرق و جنوب استان کرمان برای گذران زندگی خود مجبور به قاچاق کاال می 

خرید و فروش کاالهای مختلف به صورت قاچاق زمینه ای شده است تا درآمدی اندک نصیب 
خانوارهایی شود که روزگاری بر روی زمینهای گسترده کشاورزی کار می کردند و حاال به سمت 

 قاچاق کشیده شده اند.

 سوخت برمی گردد.اما بیشترین میزان در آمد در زمینه قاچاق کاال در مرزهای شرقی به قاچاق 

اختالف قیمت قابل توجه نرخ سوخت در داخل کشور و مرزهای شرقی موجب شده است تنها 
کاالیی که از داخل کشور به سمت آن سوی مرزها قاچاق می شود انواع سوخت به خصوص 

 گازوئیل باشد و از این طریق خسارات قابل توجهی به اقتصاد کشور دار می شود.

ته کارشناسان یکی از دالیل عمده ای که موجب افزایش قاچاق کاال از مرزها از سوی دیگر به گف
به داخل کشور و برعکس می شود عدم وجود مجازات سنگین برای قاچاقچیان است که برای حل 

 این مشکل نیز قانونگذار طی ماههای اخیر پاره اندیشی کرده است.
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 تشدید برخورد با قاچاقچيان کاال

از برخورد قاطع با قاچاقچیان  در گفتگو با مهر س تعزیرات حکومتی استان کرمانارسالن میری، رئی
زار لیتر انواع ه ۵11در کرمان به خصوص قاچاقچیان سوخت خبر داد و افزود: بالغ بر دو میلیون و 

سوخت قاچاق که از روشهای مختلف از سوی قاچاقچیان خرد و کالن در حال خروج از کشور بود 
 شناسایی و کشف شده است و پرونده های متعددی نیز برای قاچاقچیان تشکیل شده است.

میری افزود: تعداد پرونده های تشکیل شده در خصوص قاچاق انواع کاال در استان کرمان طی 
ال جاری تقریبا سه برابر شده است و این در حالیست که پرونده هایی که از آنها نام برده می س

 میلیون ریال هستند. 111شود با ارزش ریالی باالی 

وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق ادامه داد: در صورتیکه محموله قاچاق بیش از یک میلیون 
ر برابر ارزش کاالی قاچاق جریمه در نظر گرفته می شود و تومان ارزش داشته باشد از یک تا چها

 کاالی قاچاق نیز به نفع دولت ضبط می شود.

وی گفت: فرد حامل کاالی قاچاق اگر نتواند در خصوص شناسایی صاحب کاالی قاچاق کمک کند 
 جریمه مالکیت کاال را نیز شامل خواهد شد و وسیله نقلیه نیز توقیف می شود.

یدواری کرد که با سخت شدن مجازات قاچاق کاال از روند توسعه این پدیده شوم وی ابراز ام
 اقتصادی جلوگیری خواهد شد.

اما نکته تاسف بار این است که با توجه به درآمد باالیی که قاچاق کاال به خصوص قاچاق سوخت 
ی نیز برای آنها نصیب قاچیاچیان خرد و عمده می کند بسیاری از کشاورزان و افرادی که زمینه کار

 مساعد است برای طی کردن ره صد ساله در طول یک شب به سمت قاچاق کاال روی می اورند.

به همین دلیل است که قاچاق کاال در شرق کشور عالوه بر صدمات جبران ناپذیر اقتصادی موجب 
 بروز چالش های اجتماعی و امنیتی نیز شده است.

دهای گمرکی و مالیاتی و همچنین از چرخه خارج شدن عالوه بر صدمات قاچاق کاال به درآم
این پدیده در استان کرمان و  کاالهای تولید داخل و ورود کاالهای غیر استاندارد و زیان آور،

نیز به جای  استانهای شرقی و جنوب شرق کشور سبب شده است تولید کنندگان روستایی
در روستاها نیز با چالش مواجه شود  کشت و زرع به سمت قاچاق روی بیاروند و روند تولید

بطوریکه در برخی موارد کشاورزان ترجیح می دهند سوخت اختصاص یافته به موتور پمپهای 
کشاورزی را نیز در بازار سیاه به فروش برسانند و سود این کار را از سود ناشی از تولیدات 

 کشاورزی بیشتر می دانند.

 را تهدید می کند قاچاق دام از افغانستان سالمت جامعه

از سوی دیگر در حالیکه به دلیل افزایش نرخ ارز در کشور طی سالهای اخیر قاچاق دام در مرزهای 
شرقی برای قاچاقچیان فاقد صرفه اقتصادی شده بود اما طی روزهای اخیر نماینده مردم کهنوج و 

مرزهای شرقی و به  در خصوص ورود دام از شهرستانهای جنوبی استان کرمان در جمع خبرنگاران
 خصوص افغانستان به جنوب استان کرمان و در نهایت به هرمزگان و فارس هشدار داده است.

حجت االسالم محمدرضا امیری کهنوج بیشترین میزان ورود دام در ماههای اخیر را مربوط شتر 
شیوع  با دانست و افزود: این حیوانات اکثرا بیمار هستند و موجب تهدید سالمت دام بومی

 بیماریهای دامی در جمیعت دامی کشور می شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص گفت: ساز و کار مشخصی برای برخورد با این 
نوع قاچاق در کشور وجود ندارد و ورود دام قاچاق از مرزهای افغانستان و پاکستان موجب نگرانی 

 ه است.در خصوص سالمت مصرف کنندگان و جمعیت دامی شد

روند قاچاق کاال، دام و سوخت روند تولید و اقتصاد داخلی را در معرض تهدید قرار داده است و غیر 
قانونی بودن این پدیده شوم اقتصادی منجر به بروز آسیبهای متعدد اجتماعی از جمله افزایش 
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اجتماعی تصادفات رانندگی در جاده های شرق کشور به دلیل قاچاق سوخت و تغییرات مراودات 
 نیز شده است. اقتصادی

به نظر می رسد برنامه ریزی و همراهی دستگاههای مختلف و همچنین ایجاد زمینه های اشتغال 
و کسب درآمد برمبنای توانمندیهای بومی هر منطقه می تواند بستر شکوفایی اقتصاد سالم و 

 دوری از اقتصاد زیر زمینی را در منطقه مهیا کند.
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 ابالغيه جدید درباره کيفيت آب/ احتمال تفکيک آب شرب از بهداشت
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یک مقام مسئول در وزارت نیرو آمده است :  49تیر 2۸به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
ب از ابالغ پیش نویس رعایت حریم کیفی منابع آب کشور خبر داد و گفت: امکان تامین آب شر

 .از طریق بطری در ایران وجود دارد
کننده آب گفت: در زمینه مديريت   ، تقي عبادي در خصوص منابع آلودهخبرگزاری مهر به گزارش

ها نسبت به خیلي از کشورها ضعیف هستیم و باید یک اقدام  ها و حوضه کیفي آب در رودخانه
 .نه انجام دهیمجدی در این زمی

سال قبل استاندارد حريم کیفي تدوين و  11این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره يه اينکه حدود 
ابالغ شد اظهارداشت: در گذشته يک سري مصوبات را از شوراي امنیت ملي در خصوص 

دم ورود هايي که با آب شرب در تماس هستند و یا درباره استانداردهاي خاصي همچون ع رودخانه
شدت برخورد شد، اما تاکنون در   فاضالب به حريم رودخانه اخذ کرديم و با منابع آلوده کننده به

ها داشته باشیم، به نحو  ها و رودخانه سطح کشور ضوابطي که براي مديريت کیفي آب حوضه
 .مطلوبی اجرايي نشده است

یطي آب و آبفای وزارت نیرو با مح مديرکل دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي و زيست
نويس و  شود، از ابالغ پیش تاکید بر اینکه استاندارد حريم کیفي منابع آب کشور عملیاتی می

 .عملیاتی شدن استاندارد رعايت حريم کیفي منابع آب کشور خبر داد

نويس  تري انجام گیرد گفت: پیش عبادي ضمن اظهار امیدواري از اينکه در بلندمدت کارهاي اصولي
  ها ابالغ شده است که به استاندارد رعايت حريم کیفي منابع آب تدوين شده و به بیشتر شرکت

 .زودي در کل کشور عملیاتي خواهد شد

وي در خصوص استفاده مجدد از آب مصرف شده در کشاورزي، فاضالب صنعتي، فاضالب شهري و 
ها استفاده  پساب در فالش تانکهاي خانگي بیان داشت: در برخي کشورها از برگشت  فاضالب

کنند و براي اينکه اين پساب از آب داراي کیفیت قابل تشخیص باشد، معموال يک ماده رنگي  مي
 .کنند نیز به آن اضافه مي

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: در استاندارد تاسیسات ساختماني در زمان حمام کردن، 
رود تا آب گرم به دوش برسد،  د، ابتدا مقداري آب سرد هدر ميوقتي شیر آبگرم را باز مي کنی

تجهیزاتي هست که اين آب سرد را به شبکه باز مي گرداند تا زماني که آب گرم شود و به دوش 
 .ها انجام نمي شود برسد، اما اين از مواردي است که در ساختمان
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ها  فیه فاضالب براي دستشوييعبادی با بیان اينکه در بسیاري از کشورهاي پیشرفته، از تص
هاي تصفیه خانگي استفاده کنند افزود:  ها و بقیه مصارف را با پکیج کنند و فالش تانک استفاده مي

کنند و از آنها با استاندارد مشخصي  ها را تبديل مي ها و مجتمع ها پساب داخل ساختمان اين پکیج
 .ها استفاده مي کنند براي فضاي سبز مجتمع

ه اجباري نبودن استاندارد در تاسیسات ساختماني گفت: استاندارد تاسیسات وی دربار
ساختماني در تمام دنیا وجود دارد، ولي در ايران نظام مهندسي و قانون مهندسي ساختمان، اين 

ها  مورد را هنوز اجباري نکرده که بايستي به مرور اين استاندارد جايگاه جدي خود را در ساختمان
 .پیدا کند

اکنون امکان استفاده از دو سامانه آبرسانی   ن مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه همای
در کشور وجود دارد تا از يک سامانه براي شرب و از سامانه ديگر براي استحمام و ساير مصارف 

که استفاده نمود اظهارداشت: وجود سامانه دوم به معناي دو شبکه آبرسانی مجزا نیست، چرا 
ممکن است مانند خیلي از کشورها آب شرب را توسط بطري تامین کنیم و اين خودش يک سامانه 

 .شود محسوب می

============ 

 درگفتگو با مهر مطرح شد؛

 ها در سطح ملی است گيری دالیل بحران آب در پایتخت/تصميم
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رئیس سازمان پیشگیری و آمده است :  49تیر 2۸به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
ه به دلیل اسراف مردم باشد، مدیریت بحران شهر تهران گفت: مشکل بحران آب بیشتر از آنک

 .به دلیل سوء مصرف در بخش کشاورزی و صنعتی است
در پاسخ به این پرسش که آیا تابستان امسال نیز پایتخت با  خبرنگار مهر احمد صادقی در گفتگو با

گرفتار بحران آب هستیم، نیست و  بحران آب مواجه است؟ گفت: نیازی به گفتن آنکه امسال نیز
 .کنند مردم خود این مشکل را احساس می

وی ادامه داد: ما بیشتر از آنکه کمبود آب داشته باشیم، سوء مدیریت استفاده از آب را داریم و 
رود، ناشی از  نباید برای کمبود آب همیشه به سراغ مردم برویم؛ مگر چند درصد از آبی که هدر می

دان است؟ در حال حاضر بیشترین هدر رفت آب را در بخش کشاورزی، صنعتی و اسراف شهرون
 فرسودگی شبکه آبرسانی داریم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه به دلیل هشدارهایی که در 
ل گری از سوی مردم ایجاد شده است، گفت: در حا خصوص کمبود آب داده شده، فرهنگ مطالبه

حاضر مردم این درخواست را از مدیران دارند که چرا بخش آبیاری در کشاورزی و صنعت درست 
کشی شهر تهران آنقدر فرسوده است که در بخشی از شبکه دچار هدر رفت  شود؟ چرا لوله نمی

 آب هستیم.

ه کنند، مگر این اسراف چند درصد است؟ البت شود مردم اسراف می صادقی اضافه کرد: گفته می
های باالیی دارد و  شود، آب تصفیه شده است که هزینه آبی که توسط شهروندان اسراف می

کنند؛ در حالی که این آب برای  متاسفانه شهروندان ما نیز از آب شرب برای هر عملی استفاده می
 های باالیی دارد. تصفیه شدن، هزینه

ه مدیریت ملی کشور آن را اداره وی تاکید کرد: بحران آب در حال حاضر یک بحران ملی است ک
ها، سطح باالتری از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران  گیری کند و سطح تصمیم می

 است.

================== 
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 مهر گزارش می دهد؛

 تشنه هستند« بيشه»روستا در نزدیکی  ۹قطعی هر روزه آب در سپيددشت/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مشکل قطعی آب آمده است :  49تیر 2۸به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / خرم اباد در تاریخ 

موجب گالیه های مکرر « بیشه»شهر سپیددشت در استان لرستان و پنج روستای حاشیه 
 .فع مشکل شده استمردم و تقاضا برای ر

، با شروع فصل گرما و خشک شدن یکی از چاه های آب شهر سپیددشت خبرنگار مهر به گزارش
تامین آب مورد نیاز در این شهر با مشکالتی مواجه شده به طوریکه این شهر هر روز با قطعی آب 

 مواجه است.

شود که سال ها پیش خط انتقال آب شرکت آب و فاضالب در حوالی چند  ماجرا از آنجا شروع می
روستای اطراف منطقه بیشه دچار مشکل می شود و اهالی روستا از این شرکت می خواهند 

خود نسبت به بازسازی این خط اقدام کنند، حال پس از گذشت چند سال از این ماجرا اهالی این 
 ی دانند.روستاها خود را صاحب خط انتقالی م
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حال که شهر سپیددشت با مشکل کمبود آب مواجه شده است اهالی این روستاها به شرکت 
آب و فاضالب اجازه نمی دهند از این خط انتقال برای تامین بخشی از آب شهر سپیددشت 

 استفاده کنند و عالوه بر این خط انتقال مورد نظر نیز دچار مشکل بوده و به بازسازی نیاز دارد.

 ب مورد نياز بيشه از خط انتقال راه آهن تامين شودآ

به قطعی هر روزه آب در شهر سپید دشت و در ساعات پنج  در گفتگو با مهر بخشدار سپید دشت
گفت: شرکت راه آهن در منطقه بیشه دارای یک خط انتقال آب  اشاره کرد و در این باره 11صبح تا 

سال پیش این خط انتقال را برای ایستگاه  ۶1به موازات خط انتقال شرکت آب و فاضالب بوده و 
 سپیددشت از آب بیشه احداث کرده است.

که  منزل مسکونی وجود دارد ۷1محمدرضا فرشادی با بیان اینکه در محل ایستگاه راه آهن حدود 
آب آن ها از خط انتقال شرکت راه آهن تامین می شود افزود: با توجه به اینکه خط انتقال آب مربوط 

شرکت راه آهن دارای حجم زیادی است شرکت آب و فاضالب می تواند با راه آهن به توافق رسیده 
 و موقتا آب مورد نیاز برای سپیددشت را از راه آهن بخرد تا مشکل مردم حل شود.

 وم چاره اندیشی برای رفع مشکل آب پنج روستالز

وی اضافه کرد: همچنین پنج روستا در حوالی منطقه بیشه قرار دارند که با مشکل آب مواجه بوده 
 و برای تامین آب مورد نیاز آن ها نیز بایستی چاره اندیشی شود.

 

ن است که شرکت آب بخشدار سپید دشت اظهار داشت: بهترین راه برای تامین آب این مناطق ای
 و فاضالب با شرکت راه آهن از طریق خریداری آب به توافق برسد.

 زمان بر بودن احداث خط انتقال جدید از بيشه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان در این باره گفت: مردم سپیددشت از آب بیشه حق آبه 
استفاده از خطوط انتقال آب شرکت  دارند لذا دولت باید حاکمیتی را اعمال کرده و شرایط را برای

 راه آهن فراهم کنند.

محمدرضا کرموند اظهار داشت: بهداشت بایستی در منطقه ای که راه آهن آب را بین مشترکین 
 خود توزیع می کند حضور یافته و از آب نمونه بگیرد.

بیشه لوله وی عنوان کرد: اگر شرکت آب و فاضالب استان بخواهد برای تامین آب سپیددشت از 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با توجه به  11گذاری کند عالوه بر زمانبر بودن این پروسه به 

 شرایط بحرانی این شهر بایستی موقتا چاره ای دیگر اندیشید.
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 پيگيری برای تامين آب سپيددشت از محل خط انتقال راه آهن

بفا لرستان با اشاره به اینکه از لحاظ قانونی آب مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آ
فروشی جرم است و شرکت راه آهن نمی توان این کار را انجام دهد گفت: از نظر قانون حاکمیت 

بخش آب با شرکت آب و فاضالب است لذا اگر قانونی در رابطه اجازه استفاده از خط انتقال راه آهن 
 گیری می کنیم.وجود داشته باشد ما این موضوع را پی 

سجادی افزود: شورای عالی آب اختیارات زیادی دارد و می توان یک جلسه شورای حفاظت با 
حضور مدیرعامل شرکت راه آهن برگزار و مصوب کرد که در کوتاه مدت از شبکه انتقال این شرکت 

 استفاده شود.

 

اطق بی آب سپیددشت از وی خواستار استفاده از ابزارهای قانونی برای تامین بخشی از آب من
 محل خط انتقال آب راه آهن شد.

 تامين آب روستاها از خط انتقال آبفا

فرماندار خرم آباد نیز در این باره به مهر گفت: اگر شرکت آبفا و آبفار موافقت کنند می توان از خط 
شود و در صورت لوله ای که به تعمیر نیاز دارد و با کنتور گذاری، آب پنج روستای مورد نظر تامین 

 کمبود می توان از خط انتقال شرکت راه آهن استفاده کرد.

حبیب اله خجسته پور افزود: آبفای لرستان بایستی ظرف دو هفته خط لوله آسیب دیده را اصالح 
 کند و بخشداری ها نیز بایستی روستاییان را به استفاده از کنتور ملزم کنند.

فته جاری جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف وضعیت آبرسانی وی افزود: در این راستا مقرر شد ه
به شهر سپیددشت و چند روستای این منطقه با حضور مدیرعامل راه آهن، نمایندگان شرکت آبفا 

 خرم آباد برگزار شود. و آبفار لرستان، بخشدار سپیددشت و فرماندار

وزه مردم برای گالیه از قطعی آب فرماندار خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود از مراجعه هر ر
خبر داد و گفت: بحران آب در استان یک مشکل جدی است لذا بایستی استفاده بهینه از منابع 

 آبی در دستور کار مردم قرار گیرد.

خجسته پور یکی از مشکالت موجود در استان را هدر رفت آب دانست و افزود: الزم است کار 
 انی در دستور کار متولیان قرار گیرد.بهسازی و تعمیر شبکه های آبرس

وی گفت: بایستی بحث بحران کم آبی در استان به سرعت پیگیری شود چرا که تاخیر در این 
 رابطه خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد.
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ایش گرما و روند  دریاچه مهارلو یکی از دریاچه های استان فارس است که با افز
 پيشرفت خشکسالی بصورت کامل خشک شده است .

 د نمک خوراکی و صنعتی نيز ميباشد این دریاچه عالوه بر ارزش گردشگری ، محل تول 
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 گزارش مهر از لرستان؛

 شدند« مویز»نشده « غوره»های نارس/ انگورهایی که  تاکستانمرگ 

 گزارش و عکس: حشمت هللا آزادبخت
 

های  هقصه چاآمده است :  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ کوهدشت در تاریخ 
گویا این روزها پایانی ندارد تا « دشت»و « کوه»ها در دیار  عمیق و خشک شدن رودها و سراب

 .هر بار سرچشمه ای خشک شود و یک تاکستان یا یک مزرعه از فرط عطش جان بسپارد
رحم خشکسالی به دشت تشنه قصه تکراری هجوم دیو بی  :گروه استانها - خبرگزاری مهر

 .کوهدشت سال هاست به سر پنجه بارانی یا نوازش سرد برفی نقطه پایانی به خود نمی گیرد

چندین سال است این قصه همچنان سوژه داغ رسانه ها شده تا هر بار از خشک شدن چشمه 
وی تسلیم به ای یا رودخانه ای بگویند و باغی و مزرعه ای که از فرط عطش مقابل این دیو، زان

 .زمین زده و بی صدا جان بسپارند
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موضوع استفاه بی رویه چاه ها از سفره های آب زیرزمینی است و کشاورزانی که با کشت 
محصوالت آبدوست، ته مانده این سفره ها را باال می کشند تا درچند سال آینده قطره آبی حتی 

 .برای نوشیدن باقی نگذارند

که ساکنان کوهدشت برای تامین آب آشامیدنی خود کافی بود تنها پنج زیاد دور نیست روزهایی 
 .متر از زمین حیاط خانه را حفر کنند تا دلو خود را در آن بیندازند و آب زالل باال بکشند

 تاکستان ها خشک شدند

سال اخیر هجوم پدیده خشکسالی و استفاده بی رویه از چاه های کشاورزی بحران  11اما در 
متر  211دشت های کوهدشت حفر کرده به گونه ای که برخی جاها را باید نزدیک به  شدیدی در

 .حفر کرد شاید به خاک خیس زمین رسید

تماس می گیرند و از فاجعه خشک شدن  خبرنگار مهر کشاورزان منطقه سرچشمه ضرونی با
طقه مورد نظرمی رویم، به منطقه ای که چند سال پیش تاکستان هایشان می گویند. به من

 .رودخانه ای ازمیان چند روستا پیچ می خورد و و شالیزار هایشان را سیراب می کرد

 

رودخانه ای با نام مادیان رود با چند چشمه زالل پر آب که محل تامین آب روستای سرچشمه بود و 
ان خود را در آن ها بگذارند و مشک های خود را به تفرجگاه دخترانی که مشتاق بودند پاهای تابست

 .راحتی پرکنند و به کوالی خانه ها ببرند

حاال تنها دهان خشک خاک آلود چشمه ها بر جاست و نه از آب خبری هست و نه رقص ماهی 
 .هایی که کنار نگاهت برق می زدند

 مرگ خوشه های نارس

وشه هایی که نرسیده خشک شده اند، یکی چشم می چرخانم تاکستان هایی را می بینم با خ
از کشاورزان که یک هکتار انگورستان اش کامال خشک شده، علت خشک شدن چشمه ها را 

 .چاهی می داند که باالدست چشمه ها حفر شده است

این کشاورز می گوید: تا پیش از حفر این چاه چشمه ها آب داشتند اما به محض حفر آن چند 
 .ال خشک شدندچشمه این روستا کام

وی ادامه می دهد: مجوز این چاه صنعتی و برای تامین آب دامداری گرفته شده اما از آن برای 
 .تامین آب مزارع ذرتی استفاده می شود که اطراف آن کشت شده است

می گوید:  خبرنگار مهر یکی دیگر از کشاورزان که او هم محصول انگورش از بی آبی ویران شده به
 استخر پرورش ماهی یا دامداری کجاست که این چاه به خاطرشان ایجاد شده است؟
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 باغ های انگوری که چند ماه در عطش مانده اند

او انگشت اشاره دراز می کند تا بیش از پنج هکتار تاکستانی را نشان دهد که کنار چشمه های 
ن می دارد: امسال برای آبیاری باغ هایمان از چاهی در سه خشک شده ویران شده است و بیا

کیلومتر دورتر آب می خریدیم اما صاحب آن چاه هم از دادن آب خودداری کرد با این توجیه که آب 
 .چاهش به اندازه ای نیست که حتی مزرعه خودش را سیراب کند

 

گور ما بدون قطره ای آب در حرفهایش را ادامه می دهد که حاال چند ماه است که باغ های ان
 .عطش مانده اند و برگ به برگ و خوشه به خوشه خشک شدند

نگاه بر می گردانم چاهی را درست کنار تاکستان خشک شده می بینم و مزارع سبز ذرتی که ته 
مانده های آب این نقطه را سرکشیده اند تا قد بکشند، آن هم کنار خوشه های انگوری که از فرط 

ه اند، علت خشک شدن رودخانه و چشمه هایش را باید این چاه و چاه دیگری عطش سوخت
 .دانست که در پایین دست روستا جاخوش کرده است

 .دو چاهی که گردنه های باال و پایین رود را بسته اند تا قطره قطره اش را به یغما برند

 چاههای صنعتی برای کشاورزی استفاده می شوند

می گوید: در کوهدشت جنوبی به ویژه  خبرنگار مهر وهدشت در این رابطه بهرئیس اداره امور آب ک
منطقه پریان ضرونی یک سری چاه های صنعتی وجود دارند که متاسفانه از آنها استفاده 

 .کشاورزی شده است
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سایی شدند و علیه آن ها اقامه احسان فتاپور ادامه می دهد: سال گذشته این چاه ها شنا
وی بیان می دارد: برای چاه مورد نظر در سرچشمه .دعوی شده و پرونده شان مفتوح است

ضرونی و چاه های مشابه جریمه چند ده میلیونی صادر شده و مراحل قانونی آن در دست اقدام 
 .است

ین قضیه پیگیری خواهد رئیس اداره امور آب کوهدشت می افزاید: تا رسیدن به نتیجه مطلوب ا
چاه صنعتی در دشت کوهدشت وجود دارد، اظهار می کند: به زودی  1۶فتاپور با بیان این که  .شد
کنتور هوشمند بر روی چاه های عمیق نصب می شود و در این میان چاه های صنعتی در  ۳11

 .اولویت قرار خواهند گرفت

 محصوالتی که کوهدشت را به آتش کشيدند

درصد  41گزارش استمرار بی توجهی به کاشت محصوالت آبدوست در بخش کشاورزی که بنابراین 
آب کشور و استان را می بلعد چالشی جدی بوده که مرز بحران را نیز گذرانده است به طوریکه در 
شهرستان کوهدشت در استان لرستان شاهد رکوردشکنی فرونشست زمین در کشور هستیم، 

 .های زیرزمینی برمی گردد و موجب خودسوزی زمین نیز شده استموضوعی که به افت سطح آب

بی توجهی به الگوی کشت متناسب با ظرفیت، آب و اقلیم مناطق مختلف استان بارها از سوی 
متولیان امر مورد انتقاد قرار گرفته اما همچنان با کم توجهی و عدم نظارت جدی شاهد از بین رفتن 

 های سودهای ناچیز کوتاه مدت هستیم.سرمایه های استان به قیمت و ب

در حالی کشاورزان به سمت کشت ذرت و برنج در دشتهای جنوبی لرستان می روند که دلیل این 
موضوع از سوی آنها سود ناشی از فروش این محصوالت عنوان می شود ولی این سوال مطرح 

 هدر می رود چقدر است؟ است که ارزش سفره های آب زیرزمینی و مایه حیاتی که پای این مزارع

کاشت محصول برنج در شهرستانی مانند پلدختر و یا ذرت دانه ای و علوفه ای در شهرستانی 
چون کوهدشت در حالی رخ می دهد که نه تنها روستاهای این شهرستانها که حتی شهرها نیز 

ه نه از چالش کم آبی در امان نمانده ولی آب موجود به راحتی صرف محصوالتی می شود ک
 استراتژیک هستند و نه کشت آنها در این منطقه ضرورتی دارد.

به هر روی انتظار می رود مسئوالن با استفاده از ابزارهای تشویقی و در صورت نیاز بازدارنده و 
همچنین برگزاری کالسهای آموزشی در راستای ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگسازی به منظور 

ات جبران ناپذیر کشت محصوالت آب دوست از کاهش روزافزون آشنایی کشاورزان نسبت به خسار
 آبهای زیرزمینی و از دست رفتن این سرمایه ارزشمند جلوگیری کنند.
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 1۷خراسان جنوبی آمده است:  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/بیرجند در تاریخ

ها نیز حکایت  کند و کاهش بارندگی سال است که با پدیده خشکسالی دست و پنجه نرم می
ای از مشکالت باز نکرده  های دولت برای این استان گره از ادامه این روند دارد اما هنوز وعده

 .است
پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » ن گزارش از سلسله گزارشهایای

مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور
، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر توليدی دفاتر سرپرستی استانهای

پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »نخستين پرونده ویژه استان ها با عنوان
 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور

ject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%Ahttp://mehrnews.com/sub
-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-F%D9%87

%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C 

شدن در منطقه خشک و حاشیه کویر  ، استان خراسان جنوبی به دلیل واقعخبرنگار مهر به گزارش
لف ازجمله خشکسالی مواجه است. مردم این خطه خشک و کویری از با حوادث طبیعی مخت

کنند و این آثار  وپنجه نرم می سال است که با آثار مرگبار خشکسالی دست 1۷کشور حدود 
 شود. هرسال بیشتر از سال قبل نمایان می

سال از این  1۳دهد که در طول  سال گذشته نشان می 1۶های خشکسالی در  بررسی شاخص
شده و ادامه این روند  های خشکسالی در استان منفی گزارش صورت متناوب شاخص مدت به

 ها، منابع آبی و قنوات شده است. سبب نابودی کشاورزی، دامداری، تاالب

درصد اشتغال آن در بخش کشاورزی است بحران  ۳۵در استانی مانند خراسان جنوبی که 
های  زیرزمینی، از بین رفتن زمینه های ها، کاهش سطح آب خشکسالی سبب خشک شدن قنات

اشتغال و فلج شدن اقتصاد در روستاها و به تعبیر بسیاری از کارشناسان امر سبب مرگ خاموش 
 روستاها شده است.

سال گذشته استان، حاکی از  ۸های خشکسالی  های بهار، بررسی شاخص باوجود بارندگی
درصد  111اکنون  ر آمار کارشناسان همبحران شدید خشکسالی در خراسان جنوبی بوده و بنا ب

درصد آن درگیر خشکسالی شدید، سه  ۴4وسعت استان درگیر با خشکسالی شده که حدود 
 درصد دچار خشکسالی متوسط هستند. ۳۷درصد تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید و 

 ها در خراسان جنوبی درصدی بارندگی کاهش شش
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های  درصدی بارندگی ، از کاهش ششدر گفتگو با مهر مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی
های استان از ابتدای سال زراعی تا  استان نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: میزان بارندگی

که این میزان در سال زراعی گذشته حدود  متر بوده درحالی میلی 111.۶د ماه حدو پایان اردیبهشت
 شده است. متر گزارش میلی 11۶.4

متر عنوان  میلی 112.2سال گذشته را  2۳های استان در طول  رو، میانگین بارندگی علیرضا خندان 
درصد  11.۴ود های استان در سال جاری نسبت به دوره بلندمدت حد کرد و افزود: میزان بارندگی

ها نسبت به شاخص بلندمدت مربوط  وی بابیان اینکه بیشترین کاهش بارندگی یافته است. کاهش
های این شهرستان نسبت به دوره  به شهرستان طبس بوده است، بیان کرد: میزان بارندگی

 درصد کاهش داشته است. ۳۳بلندمدت 

ها در شهرستان  دی بارندگیدرص ۳1مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی همچنین از کاهش 
ها  درصدی میزان بارندگی 2۷فردوس خبر داد و گفت: در شهرستان بشرویه نیز امسال با کاهش 

 ایم. رو بوده روبه

ور با هشت ها در این مدت مربوط به شهر خ رو ادامه داد: بیشترین میزان افزایش بارندگی خندان
بخش  4۴ساله منتهی به  های هشت صبه گفته وی بر اساس شاخدرصد افزایش بوده است.

هایی از  های فردوس، بشرویه و بخش عظیمی از نقاط شمالی استان ازجمله شهرستان
شهرستان سرایان و طبس درگیر با خشکسالی شدید و بخش دستگردان طبس و ارسک 

 شهرستان بشرویه درگیر خشکسالی بسیار شدید هستند.

ساله  کرد: همچنین بر اساس این شاخص هشتمدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اضافه  
های بیرجند، سربیشه، درمیان، زیرکوه و بخشی از قاینات درگیر خشکسالی متوسط و  شهرستان

 شهرستان نهبندان درگیر با خشکسالی ضعیف هستند.

سال از این  1۳  ساله خشکسالی در استان عنوان داشت: در طول 1۶رو با اشاره به دوره  خندان
های خشکسالی منفی گزارش شد که بیشترین آن در  صورت متناوب شاخص ساله به 1۶دوره 
 به ثبت رسیده است. 4۳و  41های  سال

 

 ميليارد تومانی خشکسالی به کشاورزی .۹.خسارت 

، از ادامه روند خشکسالی در در گفتگو با مهر مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی نیز
های خوبی که در ابتدای سال در استان شاهد بودیم  رغم بارندگی استان خبر داد و گفت: علی

 متأسفانه خشکسالی در استان بیشتر شده است.

صورت میانگین نسبت به سال گذشته  میزان بارندگی بهمیر جلیلی ادامه داد: با توجه به اینکه 
 ایم. یافته است امسال وارد هفدهمین سال خشکسالی در استان شده کاهش

کیفیت  آبی و بی ها، کم وی به آثار مستقیم خشکسالی اشاره کرد و افزود: خشک شدن قنات
 شدن آب شرب ازجمله آثار مستقیم خشکسالی بر سیمای استان بوده است.
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دیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی، بروز آفات نباتی، ریز گردها و کاهش میزان م
تولیدات کشاورزی و دامی را ازجمله آثار غیرمستقیم کشاورزی بر استان عنوان کرد و گفت: 

محاسبه برآورد حجم خسارات کشاورزی در مزارع و باغات کار سختی بوده چراکه حجم تولید 
 ت است.هرسال متفاو

میلیارد تومان به  ۶۵1میر جلیلی با اشاره به اینکه در سال زراعی گذشته خشکسالی حدود 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان خسارت وارد کرده است، بیان کرد: با توجه به اینکه امسال 

 طور حتم میزان این خسارت بیشتر خواهد بود. ها در استان کمتر بوده به میزان بارندگی

شود و باید منتظر بمانیم تا  ادامه داد: برآورد خسارات از مهر هرسال تا مهرسال دیگر انجام می وی
 آمار سال زراعی امسال اعالم شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: خشکسالی ها سبب خشک شدن 
 ها و بسیاری از منابع آبی استان شده است. قنات

 تان با تانکر آبرسانی می شودروستای اس ..۱

شوند و بعضی از  رسانی می روستای استان با تانکر آب ۴11وی عنوان کرد: در حال حاضر باالی 
وی با تأکید بر اینکه دولت برای کاهش خسارات ناشی  اند. های استان خالی از سکنه شدهروستا

کسالی در کشورها از خشکسالی عزم جدی دارد، عنوان داشت: در همین راستا ستاد خش
 ها به ریاست مدیر جهاد کشاورزی برگزارشده است. تشکیل و این ستاد در استان

میر جلیلی بابیان اینکه هرسال اعتبارات و تسهیالت خوبی در قانون بودجه سنواتی کشور برای 
در های آبیاری نوین  شود، بیان کرد: در این میان روش بینی می سالی پیش کاهش خسارات خشک

ها توسط  های اجرای این سیستم درصد از هزینه ۸۵وی ادامه داد: حدود  ستور کار جدی قرار دارد.د
 شود. درصد نیز توسط کشاورز پرداخت می 1۵دولت و 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی، جداسازی آب شرب از فضای سبز 
های روان و ریز گردها و مبارزه با  ثبیت شنداری، ت ها، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان شهرداری

 های دولت برشمرد. آفات نباتی را از دیگر برنامه

شده کشور در بخش  درصد حجم آب استحصال 41بر  میر جلیلی تأکید کرد: با توجه به اینکه بالغ
 گرفته است. های زیادی در این راستا در پیش شود دولت سیاست کشاورزی مصرف می

رسانی سیار و  های آب میلیارد ریال در بخش 2۳1بر  نکه در سال گذشته اعتباری بالغوی بابیان ای
صورت متمرکز  درصد این اعتبار به 41جهاد کشاورزی به استان اختصاص یافت، بیان داشت: 

 نشده است. اختصاص و امسال هنوز این اعتبارات اعالم

 

 های استان و طغيان آفات خشک شدن تاالب



ها به دنبال خشکسالی های  ها، منابع آب زیرزمینی و تاالب ها خشک شدن قنات ه اینعالوه بر هم
های جانوری، کاهش مهاجرت پرندگان به استان و درنتیجه طغیان  ساله سبب کاهش گونه 1۷

 آفات به مزارع کشاورزی شده است.

ساله  1۷بابیان اینکه خشکسالی  در گفتگو با مهر زیست خراسان جنوبی مدیرکل حفاظت محیط
تبع  خواران شده است، گفت: به حاکم بر استان در درجه اول سبب کاهش تولید مراتع جهت گیاه

خوار در این مناطق  های گیاه تیجه تعداد گونهاند درن شده آن گیاهخواران یا مهاجرت نموده و یا تلف
 تواند تحت تأثیر جدی قرار گیرد. می

های شکارچی که دومین حلقه این  پرویز آرامنش بابیان اینکه در صورت ادامه این کاهش گونه
شوند، بیان داشت: مهاجرت وحوش به سایر نقاط  های غذایی هستند نیز متأثر می زنجیره

های قبلی مراقبت  دقت زیستگاه طرناک باشد چراکه مناطق جدید بهشدت خ توانند به می
 شوند. نمی

های استان از قبیل تاالب کجی نمکزار نهبندان و تاالب خور را از دیگر آثار  وی کاهش سطح آب تاالب
زیست استان عنوان کرد و افزود: خشکسالی های مداوم سبب خشک  خشکسالی ر محیط 

 شود. شوری حاصل از تبخیر می ها و یا تغییر شدن تاالب

شود که پرندگان  زیست خراسان جنوبی بابیان اینکه این عوامل سبب می مدیرکل حفاظت محیط
مهاجر جهت زمستان گذرانی به استان ما سفر نکنند، عنوان داشت: با توجه به اینکه بخش 

 شود. یز میشوند، این فرصت سبب طغیان آفات ن ای از آفات توسط پرندگان حذف می عمده

با  1۳4۳آرامنش بیان کرد: این اداره کل برای جلوگیری از خشک شدن تاالب کجی نمکزار در سال 
ایجاد دو کانال طویل و میانبر سبب آبگیری بهتر تاالب شده است و از هدر رفت آب جلوگیری کرده 

 است.

لمبه بادی، انتقال آب به مناطق انبار، حفر و نصب ت وی ادامه داد: عالوه بر این با ایجاد آبشخور و آب
 حساس و نیز توزیع علوفه و دان از اثرات سوء خشکسالی کاسته است.

 

 های کشت دیم به چراگاه دام تبدیل شد زمين

در گفتگو با  های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسالمی نیز نماینده مردم شهرستان
دورنمای استان در صورت ادامه روند خشکسالی را خیلی بد توصیف کرد و گفت: موضوع  مهر

شود اما  طور مرتبط از سوی نمایندگان و استانداری گوشزد می خشکسالی بلندمدت در استان به
 مردان وجود ندارد. تمتأسفانه گوش شنوایی در دول
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ساله در استان  1۷ها حرف از خشکسالی های  مراد هاشم زهی ادامه داد: باوجوداینکه بعضی
سال است که ادامه  21های مانند نهبندان حدود  زنند اما این خشکسالی ها در شهرستان می
 دارد.

اند،  را هم نداشتههای بهاری  های استان باران وی بابیان اینکه امسال حتی بعضی از شهرستان
های دیم است امسال خیلی کم  های موسمی که کمک کشاورزان در کشت بیان داشت: باران
 شده است. های کشت دیم به چراگاه دام تبدیل بوده و اغلب زمین

های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه  نماینده مردم شهرستان
ها شده است، بیان کرد: حتی  تان سبب خشک شدن قناتخشکسالی های مداوم در اس

 اند. شده اند در چند سال اخیر خشک هایی که زیاد تحت تأثیر خشکسالی نبوده قنات

ها بارندگی داشته باشیم و  شود که سال هاشم زهی اضافه کرد: خشکسالی زمانی رفع می
 د سال دیگر رخ خواهد داد.های آب زیرزمینی تغذیه شوند و معلوم نیست این اتفاق چن سفره

وی با ادامه روند خشکسالی ها در استان کشاورزی از رونق افتاده است، عنوان داشت: دولت 
ای به کشاورزان تسهیالت  جای اینکه برای بهینه کردن آبیاری و استفاده از فنّاوری آبیاری قطره به

 کنتورهای هوشمند کشاورزی را محدود کرده است.  بدهد با ایجاد

 های آبياری نوین در استان اجرای محدود سيستم

های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عدم  نماینده مردم شهرستان
ها در  های آبیاری نوین برای کشاورزی استان، بیان داشت: متأسفانه این سیستم اجرای سیستم

 شده خیلی محدود است. استان اجرانشده یا اگر انجام

پروری در استان اشاره کرد و گفت: خشکسالی های  هاشم زهی همچنین به از رونق افتادن دام
 پروری در استان شده است. ساله سبب از بین رفتن مراتع و نابودی دام 1۷

کند در تمام کشور نباید یک نسخه  هایی که منابع طبیعی ایجاد می وی با تأکید بر اینکه محدودیت
ر استانی مانند خراسان جنوبی که مردم درگیر خشکسالی هستند باید باشد، اضافه کرد: د

 ها به مردم کمک شود. مقداری رعایت حال مردم را کرد و یا برای الیه روبی و احیاء مجدد قنات

های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسالمی انتقاد کرد: باوجود  نماینده مردم شهرستان
ای مانند خراسان  های محروم و دورافتاده که برای توجه ویژه به استانهایی  همه مکاتبات و پیگیری

 شود. ایم اما به این استان توجه کافی نمی جنوبی داشته

 کند های دولت گره ای از مشکالت استان باز نمی وعده

ن ای به این استان بدهد، بیان کرد: شاید ای هاشم زهی با تأکید بر اینکه باید دولت اعتبارات ویژه
اعتبارات در مقطعی از زمان داده شود اما این میزان اعتبار خیلی کم است و باید برای بهینه کردن 

 مصرف آب در کشاورزی، قنوات و... این اعتبارات به استان اختصاص یابد.

هایی داد  وی به سفر هیئت دولت به خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در این سفر دولت وعده
کند و باید اعتبارات  گستردگی و حجم مشکالت استان گره زیادی از استان حل نمیکه با توجه به 

 ها باشد. استان چند برابر سایر استان
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آمده است: بحران کم آبی در  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / بیرجند در تاریخ
استان خراسان جنوبی به قدری آثار خود را نمایان کرده است که آثار حیات از نیمی از 

 .این استان رخت بربسته استروستاهای 

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

، در یک موضوع مشترک خبرگزاری مهر گزارشهای توليدی دفاتر سرپرستی استانهای
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه »است. نخستين پرونده ویژه استان ها با عنوان

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« نشينی در استانهای کشور
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%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C 

ن ، سال هاست که آثار مرگبار خشکسالی در مناطق مختلف خراساخبرنگار مهر به گزارش
جنوبی نمایان شده است و ارائه آمارهای تکان دهنده تخلیه روستاها، افزایش روند مهاجرت به 

 .شهرها و فراخ شدن جوالنگاه سوداگران مرگ نمونه ای از این آثار است
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خشکسالی مداوم در خراسان جنوبی موجب از بین رفتن بستر اشتغال شده و فعالیت روز مره 
نطقه رو به خاموشی گراییده و آثار حیات هر لحظه ضعیف تر می مردم اغلب روستاهای این م

 شود.

قنات ها که روزگاری آبادانی را در روستاها جاری می کرد به دلیل خشکسالی ها رو به خاموشی 
و خشک شدن رفته و حتی نوشیدن جرعه ای آب گوارا از ته دل قناتهای خروشان بر دل اهالی آن 

 مانده است.

درصد قنات های استان و 1۵سال گذشته سبب خشک شدن  1۷ا در طول کاهش بارندگی ه
درصدی آبدهی قنات های باقی مانده شده و از سوی دیگر خشک شدن قنات ها  ۳1کاهش 

های غیرمجاز و آبکشی بیش از حد  بسیاری از کشاورزان و واحدهای صنعتی را مجبور به حفر چاه
 را حل کند، اما به مرور بر مشکالت آنها می افزاید. از آن کرده که شاید یکی دو سال مشکل آنها

خشکسالی ها امان روستائیان استان را بریده و علی رغم داشتن شبکه های لوله کشی آب، 
آبی برای نوشیدن ندارند و تمام چشم امیدشان به تانکر های آبرسانی است به طوریکه در حال 

 ر آبرسانی می شوند.روستای خراسان جنوبی با تانک ۴11حاضر بیش از 

 تانکر های آب سيار تنها اميد مردم برای رفع تشنگی

با بیان اینکه خشکسالی های   ،خبرنگار مهر اهالی یکی از روستاهای سربیشه در گفتگو با
هداشتی چندین ساله سبب خشک شدن قنات این روستا شده است، گفت: مردم آب شرب و ب

خود را به سختی تهیه می کنند و تنها امیدشان برای رفع تشنگی رسیدن تانکرهای آب سیار 
 است.

محمد علیپور با اشاره به اینکه تانکرهای آبرسانی سیار هر هفته یکبار به روستا می آیند، ادامه 
می آید اما مردم  داد: اگر فقط یک روز این تانکرها تاخیر کنند معلوم نیست چه بر سر مردم روستا

 ناچار هستند چشم انتظار باشند.

وی بیان کرد: عمق فاجعه خشکسالی در این مناطق به حدی است که دیگر علفی هرز در 
 زمینهای کشاورزی و مراتع نمی روید و دامداری در این خطه در حال نابودی است.

 کرد خشکسالی و نبود علوفه روستایيان را ناچار به فروش اقساطی دام ها

یکی دیگر از کشاورزان و دامداران روستای النو سربیشه به خشکسالی های چندین ساله در این 
روستا اشاره می کند و می گوید: آب قنات روستا کم شده و مقداری آبی هم که باقی مانده غیر 

 بهداشتی است.

ار توسط تانکر محمد اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر آب شرب مردم روستا هفته ای دوب
سیار از سوی اداره آب و فاضالب روستایی تامین می شود، اضافه کرد: خشکسالی و نبود علوفه 

 برای دام مردم روستا را ناچار به فروش دام های خود حتی به صورت اقساطی کرده است.

 یکی از اهالی روستای سیوجان شهرستان خوسف با بیان اینکه این روستا در سال های گذشته
شغل همه مردم  حلقه چاه بوده است، بیان داشت: در گذشته ۵11دارای قناتی قدیمی با 

کشاورزی بود اما با خشک شدن این قنات اکنون چندین رشته قنات در اطراف روستا حفر شده 
 که مردم با استفاده از آن کشاورزی می کنند.

های زیر زمینی  ته سطح آبعلیجان محمدی ادامه داد: با وجود خشکسالی های چند سال گذش
کم شده و جهاد کشاورزی نیز با نصب کنتورهای هوشمند مقدار برداشت از چاه ها را محدود 

 کرده است.

وی عنوان داشت: با همه این مسائل خوشبختانه وضع روستای ما از بقیه روستاها خیلی بهتر 
با تانکر به آن ها می است، روستاهایی هستند که حتی چاه هم ندارند و آب خوردنشان هم 

 رسد.

غالمرضا بیگمی نیز یکی از اهالی روستای گلینوک شهرستان بیرجند است که او هم از کم آب 
شدن و غیر بهداشتی بودن قنات روستای خود گله دارد و می گوید: آب قنات روستا در سال های 
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غیر قابل قنات کم و گذشته شیرین و قابل خوردن بود اما با خشکسالی های چند سال اخیر آب 
 مصرف برای شرب شده است.

کرد: هر چند در ابتدای سال   وی با بیان اینکه شغل اصلی مردم این روستا دامپروی است، بیان
بارندگی های خوبی داشتیم اما بازهم این بارندگی ها کافی نبوده و با گذشت سه ماه از سال 

وستا از جمله خود من به عنوان بزرگ روستا دیگر مرتعی برای چرای دام ها نداریم و اهالی ر
 ناچارم گوسفندان را به فروش برسانم.

وی اضافه کرد: متاسفانه با وجود این همه خشکسالی حتی خریداری برای دام ها وجود ندارد اگر 
 هم کسی پیدا شود آن ها را به صورت اقساطی از ما می خرد.

نان این روستا در روستا زندگی نمی کنند و همه آن به گفته وی دیگر هیچ کدام از فرزندان و جوا
 کار مهاجرت کرده اند.  ها بعد از رسیدن به سن مناسب از روستا به شهر برای

 نبض شاهرگ حياتی روستاهای خراسان جنوبی کند می زند

رویه از منابع آبی؛ نبض قنوات به عنوان  های پی در پی و استفاده بی به دنبال خشکسالی
اتی روستاها کند شده است به طوری که رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شاهرگ حی

رشته قنات در استان بر اثر  2۳۵هزار و  ۶می گوید: از مجموع  در گفتگو با مهر جنوبی
 ده است.رشته قنات خشک ش ۶11خشکسالی های پیاپی بیش از 

رشته قنات نیز در استان هستند که مراحل  ۷11وی گفت: همچنین در حال حاضر یک هزار و  
 ثبت آن ها در وزرات نیرو تمام نشده است.

هاشم ولی پور مطلق ادامه داد: عالوه بر این ها قنات هایی هم در استان وجود دارند که خشک 
 ۳1یان داشت: همچنین بر اثر خشکسالی حدود وی ب اثری از آن ها باقی نیست. و دیگرشده اند 

 درصد آبدهی قنوات استان کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تاکید کرد: قنات ها به غیر از اینکه آب شرب 
 روستاییان را تامین می کنند یک اثر تاریخی و فرهنگی هستند که باید حفظ شوند.

ه اینکه بعضی از قنات های خشک شده دیگر قابل مرمت و بازسازی ولی پور مطلق با اشاره ب
نیستند و برخی نیز تاکنون مرمت شده اند، عنوان داشت: برای اینکه تمام قنات های استان 

 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. ۳۴1مرمت و سرپا شوند به حدود 

های کشاورزی شده وی اضافه کرد: خشکسالی ها همچنین سبب کاهش سطح آب های چاه 
 است.

 41رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، سرانه مصرف آب در بخش کشاورزی را حدود 
درصد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب 

 مدیریت صحیح در این بخش هستیم. هستند که نیازمند

 درصد روستاها خالی از سکنه شدند .۹ی بندد/آثار حيات از روستاها رخت بر م

به دنبال خشک شدن قنات ها که اصلی ترین منبع تامین آب مورد نیاز روستاییان بود روستاهای 
استان با سرعت فزاینده ای در سالهای اخیر در حال خالی از سکنه شدن است و آمار تکان 

خراسان جنوبی حکایت از این خواهد  دهنده خالی از سکنه شدن روستاها در استان مرزی مانند
 داشت که اگر تدبیری برای آن نشود در آینده نه چندان دور امنیت شرق را به خطر خواهد انداخت.

درصد روستاهای  ۵1رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از خالی از سکنه شدن 
آبادی  ۶۸1وبی، هزار و آبادی خراسان جن ۵۶۳استان خبر می دهد و می گوید: از سه هزار و 

 اند. خالی از سکنه شده

ولی پور مطلق مهم ترین علل مهاجرت روستاییان را خشکسالی و بحران آب می داند و بیان می 
اندیشی کنیم باید در  کند: اگر بخواهیم برای رفع محرومیت و مهاجرت روستاییان استان چاره

 اندیشی شود. بخش کشاورزی چاره
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بیان اینکه در حال حاضر خیلی ها اعتقاد دارند که موضوع خشکسالی یک بحران ولی پور مطلق با 
 1۷نیست بلکه یک پدیده طبیعی است، بیان داشت: باید توجه داشته باشیم وقتی پدیده ای 

متری سطح سفره های آب زیرزمینی  ۶1سال به طول انجامد و به عنوان مثال سبب کاهش 
وی عنوان داشت: در همین راستا نیاز است  بدیل شده است.ان تاستان شود، موضوع به یک بحر

 تا کمیته ای در استان تشکیل شود تا به بحرانی بودن خشکسالی توجه شود.

وی با بیان اینکه خشکسالی و به تبع آن بحران کم آبی بخش کشاورزی استان را آسیب پذیر 
جنوبی بیداد کرده و یکی از  کرده است، گفت: هم اکنون کرم خراط در مزارع کشاورزی خراسان

 عوامل اساسی این آفت، خشکسالی است.

وی کاهش عملکرد و کاهش تولیدات کشاورزی را از دیگر پیامدهای خشکسالی در استان 
 برشمرد.

 اجرای طرح افزایش بهره وری با تکيه بر خرید محصول و عرضه نهاده در استان

ر خشکسالی که در روستا ایجاد شده است اما بازهم ولی پور مطلق با اعالم پیامدها و آثار مرگبا
 این امید را دارد که کشاورزی می تواند محور توسعه استان و تامین کننده امنیت شرق باشد.

رو  می گوید: علی رغم اینکه با وضیعت نامناسب و غیر برخوردار در بخش کشاورزی روبه  وی 
و می توان با   وط به بخش کشاورزی استافزوده استان مرب درصد سهم ارزش 2۸هستیم اما 

 برنامه ریزی صحیح و اصولی و حمایت از این بخش دوباره رونق را به روستاها بازگرداند.

کشاورزی استان برای تغییر ژنتیکی محصوالت کشاورزی برای   وی به برنامه های سازمان جهاد
ا که برخی از صفات به هم اشاره کرد و گفت: ژنتیک علم پیچیده ای است چر مصرف کمتر آب

 وابسته هستند با این وجود در حال حاضر چند طرح مطالعاتی در این حوزه در حال انجام است.

وی انجام کار مطالعاتی بر روی گونه های مختلف گندم، گونه های زرشک و گیاهان دارویی را از 
م آب هستیم که بتوان جمله این طرح ها عنوان کرد و گفت: ما به دنبال شناسایی محصوالت ک

 روی آن ها به صورت صنعتی کار کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه تغییر الگوهای کشت نیز 
کارهای زیادی در حال انجام است، عنوان داشت: تغییر الگوی کشت کار سخت و زمانبری است 

  محصولی کرده به همین دلیل ما به دنبال ایجادچراکه نمی شود کشاورز را مجبور به کاشتن 
 در این زمینه هستیم. مشوق ها

ولی پور مطلق ادامه داد: در همین راستا طرح افزایش بهره وری با تکیه بر خرید محصول و عرضه 
نهاده به عنوان پایلوت در خراسان جنوبی اجرا خواهد شد اما نیاز به همکاری استانداری در این 

 یم.زمینه هست

 ميليون متر مکعبی آب ۱۵۹وضعيت بحرانی منابع زیر زمينی و بيالن منفی 

منبع  ۷۴1هزار و  11مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر از وجود 
میلیون مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی  211در استان خبر داد و گفت: ساالنه یک میلیارد و  آب

 1۸۵شود که از این مقدار چهار میلیون مترمکعب به صورت غیرمجاز و بالغ بر  شت میاستان بردا
 میلیون مترمکعب اضافه برداشت آب در استان انجام می شود.

های مازاد از این منابع، در حال حاضر ذخایر آب  حسین امامی ادامه داد: با توجه به برداشت
 ی مواجه است.میلیون مترمکعب 1۸۵زیرزمینی استان با کسری 

درصد  2۵درصد مصرف مازاد آب داریم این در حالی است که باید  1۷به گفته وی ما در استان 
 کاهش داشته باشیم

 21محدوده مطالعاتی آب در سطح استان اشاره کرد و افزود: از این تعداد  ۴1امامی به وجود 
 محدوده ممنوعه و در معرض خطر هستند. 21محدوده بحرانی و 

میلیون متر مکعب  ۷۵1حلقه چاه در استان خبر داد و گفت:  4۵1چنین از وجود یک هزار و وی هم
 میلیون متر مکعب چاه ها مازاد بر پروانه ها بهره برداری می کنند. 1۶1پروانه داریم که 



جنوبی به آثار و تبعات خشکسالی بر منابع آبی استان  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
سانتی  2۷آبی گذشته سطح آب دشت های استان به طور متوسط   افزود: در سال اشاره کرد و

 متر کاهش یافته است.

سانتی متر دانست و گفت: بعد از آن  ۷۸امامی بیشترین کاهش سطح آب را مربوط به بشرویه با 
سانتی متر بیشترین کاهش سطح آب را داشته  ۵۳درصد افت و سرایان با  ۶۳به ترتیب سده با 

 ند.ا

میلیون متر  1۷1.۴حدود  4۳ -42وی با بیان اینکه مجموع کسری مخازن استان در سال آبی 
مکعب بوده است، بیان داشت: از ابتدای راه اندازی شبکه اندازه گیری استان به صورت تجمعی 

 میلیارد متر معکب کسری مخزن داریم. ۳.۳

اینکه با خشکسالی های چندین  جنوبی با اشاره به مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
حال حاضر نسبت   ساله توان آبخوان های استان بسیار کاهش یافته است، عنوان داشت: در

درصد است که این نسبت در کشور حدود هفت  11کسری مخزن به برداشت آبخوان ها حدود 
 درصد است.

 دو برابر شدن شيب افت ارتفاغ آب های زیر زمينی

مچنین محاسبه نمودار متوسط ارتفاع مطلق آب زیر زمینی در سال آبی قبل امامی اضافه کرد: ه
به قبل از  به بعد نسبت ۸1-۸1و بعد از آن نشان می دهد که شیب افت از سال  ۸1-۸1از سال 

وی به افزایش شوری آب در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: مقدار  آن دو برابر شده است.
برابر و در بیرجند نیز  1.۳حدود  ۸۷نسبت به اردیبهشت  4۳هشت شوری آب دشت قاین در اردیب

 برابر شده است. 1.11

درصد از آب استان در بخش شرب، دو درصد در بخش صنعت و مابقی  ۶به گفته وی در حال حاضر 
 در بخش کشاورزی مصرف می شود.

دغدغه های مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه باید برای کاهش 
شان برنامه ریزی کنند،  مصرف آب مدیریت منابع را به خود مردم بدهیم و مردم خود برای منابع آبی

پروژه در این خصوص در حال انجام است که سال گذشته بخاطر  11بیان داشت: در حال حاضر 
 کمبود اعتبارات این پروژه ها متوقف شده است.

شاورزی خراسان جنوبی نیز در زمینه بحران آب و تاثیر آن بر معاون مدیریت امور آب و خاک جهاد ک
 درصد منابع آبی استان دارای کیفیت نامطلوب و شوری باال است. ۳۸منابع آبی استان می گوید: 

درصد آب استحصالی استان کیفیت مطلوب را 2۴حسن غالمی عنوان کرد: در حال حاضر تنها  
  دارد.
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خشکسالی که روی آمده است:  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/بیرجند در تاریخ
های آب زیرزمینی باقی نگذاشته  خوش به مردم استان نشان نداده دیگر رمقی برای سفره

ارهای حل مشکل را مدیریت منابع آبی موجود، اجرایی شدن اقتصاد آب وطرح ومسئوالن راهک
 .دانند انتقال آب می

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر ستانهایتوليدی دفاتر سرپرستی ا
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »نخستين پرونده ویژه استان ها با عنوان

 بخوانيد. اینجا يد دررا می توان« استانهای کشور

در خراسان جنوبی بحران جدی آب است؛ ، از جمله مشکالت موجود خبرنگار مهر به گزارش
شهر کشور زنگ خطر را به صدا در آورده اما انگار در استان خراسان جنوبی  ۵21بحرانی که برای 

های مرگباری که  که در بدترین وضعیت قرار دارد هنوز برنامه و راهکاری اجرایی برای گریز از پدیده
 ایان کرده ارائه نشده است.خود را در سطح روستاها و شهرهای این استان نم

به گفته کارشناسان امر خراسان جنوبی در مدیریت آب رتبه پایینی دارد و با گذشت چند سال از 
دهیم مدیریت جامع برای هم پوشانی  های آبی که فقط آمار تکان دهنده خسارات آن را می بحران

 آب نیست.

شود و با  متعدد مسائل بیان می ایم در این استان کویری و خشکسال در جلسات شاهد بوده
ها عبور شده در صورتی که با توجه به وضعیت بحرانی این استان مرزی، باید  سطحی نگری از آن

 برای بارندگی و حتی قطرات آب برنامه داشته باشیم.

های متعدد برای مدیریت منابع آبی و رفع کمبودهای آبی در استان ارائه شده اما هنوز هیچ  طرح
 ها به سرانجام مشخصی نرسیده است. ز این طرحکدام ا

زنگ خطر افزایش بی رویه مصرف آب و هدر رفت این ماده ارزشمند در استان خراسان جنوبی به 
صدا درآمده است که راهکارهای مدیریت آن را مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضالب شهری 

 داند. صاد آب میهای آبرسانی و مسئله اقت استان در صرفه جویی، اصالح شبکه
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 های آب انجام شود بازنگری در تعرفه

 کند و در ابتدای سخن به مسئله اقتصاد آب اشاره می در گفتگو با مهر سید مجتبی راقی زاده
گوید: علیرغم هزینه باالی استحصال آب در استان، این کاالی ارزشمند امروز به عنوان کم  می

شود و قیمت مصرف آن چندین برابر کمتر از قیمت تمام شده آب  ترین کاال محاسبه می ارزش
 است.

ه شود به نسبت باید قیمت و ارزش آن نیز بیشتر شود، که ب وی بیان داشت: کاالیی که کمیاب می
 گیرد. دلیل عدم تحقق این مهم، صرفه جویی نیز کمتر صورت می

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه تا زمانی که نگاه اقتصادی به 
بخش آب نباشد باز هم وضعیت همین است، گفت: در حال حاضر منابع آبی زیادی از دست 

 کنیم. آن نمی دهیم در حالی که استفاد اقتصادی از می

عراقی زاده با اشاره به اینکه ایران کمترین نرخ تعرفه ای آب در دنیا و خراسان جنوبی کمترین نرخ را 
در کشور دارد، عنوان داشت: چه در بخش کشاورزی و چه در بخش آب شرب باید بازنگری در 

 های آب انجام شود. تعرفه

ما باید یک روال منطقی لحاظ شود زیرا تا زمانی وی اضافه کرد: ما خواهان افزایش قیمت نیستیم ا
 شود. که به شکل فعلی حرکت کنیم در الگوی کشت و مصرف تغییری ایجاد نمی

 ها افزایش یافته است هدر رفت آب از شبکه

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی با بیان اینکه هر چقدر از هدر رفت آب 
های  ایم، بیان کرد: در چند سال اخیر هدر رفت از شبکه ود را محافظت کردهجلوگیری کنیم؛ منابع خ

 شهری افزایش یافته و باید از محل اعتبارات ملی برای این منظور اعتبار در نظر گرفته شود.

های  تواند منبع خوبی برای تامین آب های شهری می عراقی زاده ادامه داد: پساب فاضالب
های فاضالب  نگاه بین المللی این است که سرمایه گذاری در پروژهکشاورزی و صنعت باشد و 

 سرمایه گذاری زود بازده است.

های فرسوده آب نیست،  ما با تاکید بر اینکه اعتبارات موجود پاسخگوی بازسازی شبکه
های این شرکت است، اما  های شهری جزء برنامه اظهارداشت: بازسازی و نوسازی شبکه

 کمبود تخصیص اعتبارات استانی و منابع مالی این روند بسیار کند است. متاسفانه به دلیل

وی افزود: ساالنه از ردیف اعتبارات جاری و عمرانی رقمی برای بازسازی و نوسازی انشعابات و 
یابد اما با توجه به باالبودن میانگین عمر شبکه و تاسیسات  های فرسوده تخصیص می اصالح شبکه

 ن پاسخگوی نیاز نیست.آب در شهرهای استا
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 طلبد بروز رسانی تاسيسات آبی ضرورت توجه بيشتر مسئوالن را می

طلبد، تصریح کرد:  وی با بیان اینکه بروز رسانی تاسیسات آبی ضرورت توجه بیشتر مسئوالن را می
های توزیع اصالح و بازسازی شده و این در حالی  سالیانه حدود سه درصد از انشعابات و شبکه

درصد شبکه و انشعابات آب در شهرهای استان،  21که به طور میانگین در مقطع موجود است 
 فرسوده و نیاز به اصالح دارند.

عراقی زاده افزود: برای موفقیت در مهار بحران آب نیاز به یک بررسی و تحقیق کامل برای مدیریت 
 های با پیچیدگی باال داریم. سیستم

ن و همچنین روش مدیریت استفاده از آب را تغییر دهیم، قادر به وی تاکید کرد: اگر ما رفتارما
 رسیدن به یک آینده مطلوب برای زمین و مردم آن خواهیم بود.

ترین شبکه شهری کشور در شهر بیرجند است، بیان داشت: در سال  وی با اشاره به اینکه قدیمی
متاسفانه هنوز هم بقایای اجرای شبکه شهری در بافت قدیمی شهر بیرجند اجرا شد که  1۳12

گیرد و شبکه توزیع بعدی نیز که در شهر ایجاد شده عمر مفید آن  این شبکه مورد استفاده قرار می
 به پایان رسیده است.

 تجهيزات ضعيف مدیریت بحران آب به دليل عدم تخصيص اعتبار

ندارد، افزود:  این مسئول با بیان اینکه چیزی به عنوان واحد بحران خشکسالی در کشور وجود
های طبیعی در اداره کل مدیریت بحران استانداری )در سطح  خشکسالی به عنوان یکی از بحران

استانی( و در دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضالب )در سطح دستگاهی( 
اصلی  یکی از مواردی است که اقدامات الزم برای پیشگیری و مقابله با آن، جزء شرح وظایف

 است.

شود و در  ها و پروژه هایی در بودجه پیش بینی می وی عنوان کرد: در این راستا هر ساله طرح 
 شود. راستای مقابله با خشکسالی هزینه می

های مقابله با خشکسالی، بیان کرد: تهیه مخازن سریع  عراقی زاده با اشاره به اجرای پروژه
های برنامه ریزی شده در  بندی آب از طرح ید دستگاه بستهالنصب، خرید ژنراتور برق اضطراری و خر

 این زمینه است.

به گفته وی متاسفانه به دلیل عدم تخصیص اعتبار از نظر تجهیزات مدیریت بحران، امکانات بسیار 
 ضعیف در اختیار دارد.

 خرید و تهيه دستگاه تصفيه آب سيار در خراسان جنوبی

ب سیار، خرید تانکر ثابت و سیار، آبرسانی سیار به نقاط دچار عراقی زاده خرید دستگاه تصفیه آ
 های اجرای شده در مقابله با خشکسالی ذکر کرد. کمبود آب را از دیگر پروژه

وی گفت: تبلیغات رادیویی تلویزیونی، تعویض کنتورهای خراب و فرسوده، اصالح و بازسازی خطوط  
هایی است که در  و احداث مخزن ذخیره از جمله پروژهانتقال آب، اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب 

 اند. این راستا به اجرا درآمده

 تغيير الگوی کشت توسط کشاورزان

عراقی زاده تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان را در حل بحران آب کارگشا دانست و اظهار 
های  گیهای کشورهای موفق در زمینه کشاورزی، بررسی شکست داشت: به کارگیری تجربه

هایی نظیر حفر چاه، انتقال آب از مناطق دیگر و آبرسانی  ها برای جلوگیری از اتالف آب، طرح شبکه
های نوین آبیاری و کم آبیاری و ارتقاء سطح فرهنگ مردم و جامعه  به وسیله تانکر، استفاده از روش

 های مقابله با بحران آب است. در استفاده از آب از راه

اء سطح فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب خصوصا دربین زنان خانه دار شد و بیان وی خواستار ارتق
داشت: حمایت از تحقیقات انجام شده در زمینه خشکسالی، احداث سدهای زیر زمینی، بهسازی 



های آب شهری، نظارت مستمر بر منابع و مصارف، جلوگیری از تخریب و گسترش پوش  شبکه
تواند  ایل مربوط به خشکسالی و تشویق آنها به صرفه جویی میگیاهی و آشنا کردن مردم با وس

 در مقابله با خشکسالی استان نقش بسزایی ایفا کند.

 

 طرح انتقال آب خراسان جنوبی از وعده تا عمل

ترین راهکار مشکالت آبی استان در حالی عمری  طرح انتقال آب به خراسان جنوبی به عنوان اصلی
دهد آینده معلومی هنوز پیش روی  های رسمی و میدانی نشان می زارشساله پیدا کرده که گ 1۷

 این طرح وجود ندارد.

شود اما در مراحل  هایی مطرح می هر ساله شاهد هستیم برای این انتقال آب به این استان گزینه
 ماند. مطالعاتی طرح باقی می

در گفتگو با  اسالمیهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای  نماینده مردم شهرستان
ترین معضل استان است، به طوریکه اکنون  ، اظهار داشت: هم اکنون کمبود و بحران آب مهممهر
 شود. تانکر سیار آبرسانی می روستای خراسان جنوبی به وسیله ۴۳1

حجت االسالم سیدمحمد عبادی با بیان اینکه در بسیاری از روستاهای استان حتی یک قطره آب 
برای گذران زندگی وجود ندارد، بیان داشت: روستاهای استان در حال نابودی هستند و خالی 

 شدن روستاها آغار ناامنی در شرق کشور خواهد بود.

ترین راهکار برای حل مشکالت بحران آب در استان است،  طرح انتقال آب مهم وی با بیان اینکه
های زیادی به مردم استان وارد  تصریح کرد: در حالی که خشکسالی و کم آبی روز به روز خسارت

 کند، مسئوالن اذعان دارند که مطالعات طرح انتقال آب در حال انجام است. می

شود و  لعات طرح انتقال آب توسط دولت دردی از مردم دوا نمیحجت االسالم عبادی افزود: با مطا
 مردم خراسان جنوبی به دنبال اجرایی شدن این طرح هستند.

وی بیان کرد: دولت در انتقال آب به خراسان جنوبی همچنان سرگردان است اما مردم خراسان 
طرح انتقال آب  خواهند و تعیین تکلیف جنوبی به دلیل خشکسالی های اخیر از دولت آب می

 خواسته به حق مردم این استان است.

های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی خواستار  نماینده مردم شهرستان 
عملیاتی شدن وعده مسئوالن برای انتقال به این استان شد و گفت: خراسان جنوبی با توجه به 
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های کشور از منابع آب دورتر است و  دیگر استان شرایط موجود نیاز مبرم به آب دارد و در مقایسه با
 باید به این مشکل مردم خیلی سریع رسیدگی شود.

وی بیان داشت: در بسیاری از این روستاها شغل اصلی مردم کشاورزی بوده که با توجه به 
 کنند. ساله اخیر و نبود آب، مردم تنها با یارانه دولت زندگی می 1۶خشکسالی های 

 ام شده برای طرح انتقال آب به استان در حد انتظار نيستاقدامات انج

قال آب ، اظهار داشت: برای پیگیری انتدر گفتگو با مهر جنوبی نیز مدیرعامل آب منطقه ای خراسان
 ها در حد انتظار نبوده است. هایی صورت گرفته اما این گام با وزیر نیرو پیگیری

حسین امامی با بیان اینکه از سد دوستی مشهد در گذشته برای خراسان جنوبی سهمیه ای 
تعیین شده است، گفت: به دلیل اینکه در حال حاضر سد دوستی مشهد با کمبود آب مواجه 

 ین سد فعال امکان پذیر نیست.است انتقال آب از ا

وی با اشاره به اینکه طرح انتقال آب از سد دوستی مشهد نه مورد تائید و نه رد شده است، 
گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان برای خراسان جنوبی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته که 

ب و فاضالب کشور در حال انجام مطالعات فاز اول این طرح از محل اعتبارات ملی و توسط شرکت آ
 است.

گوید: جایگزینی آب فضای سبز  امامی در ادامه در خصوص مدیریت منابع آب فعلی استان می
ها با  شهری یکی دیگر از راهکارهای مصرف بهینه آب است که در این خصوص هماهنگی

 شهرداران صورت گرفته اما به طور جدی و کامل اجرا نشده است.

رد: برای مدیریت منابع آب خراسان جنوبی باید از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، زیست وی عنوان ک 
 محیطی، صنعتی و کشاورزی از یک ساختار مشارکتی استفاده کنیم.

های زیرزمینی خراسان جنوبی، گفت: در سال جاری  این مسئول تصریح کرد: در راستای احیای آب
 شود. ن اجرا میبخشی منابع آب زیرزمینی در استا طرح تعادل

زیر پروژه در راستای اجرای این  11میلیون تومان برای  ۵11وی عنوان کرد: اعتبار هفت میلیارد و 
 طرح برای امسال پیش بینی شده است.
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 گزارش خبری مهر؛

 داستان تکراری مشکالت آبهای سطحی درکردستان/سيل در سقز حادثه آفرید
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داستان ساماندهی و آمده است:  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / سنندج در تاریخ
ن سالهاست که ادامه دارد ولی هر بار و بعد از مدیریت آب های سطحی در شهرهای کردستا

وقوع حاثه ای این موضوع مطرح شده و در دستور کار قرار می گیرد و بعد از مدتی فراموش 
 .می شود
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، ساماندهی و مدیریت آب های سطحی در مناطق شهری استان کردستان خبرنگار مهر به گزارش
ی از مهمترین مسائل در حوزه مدیریت شهری است که هر چند مدت یک بار و بعد از وقوع یک

حادثه ای بار دیگر همگان به فکر ساماندهی این موضوع می افتند ولی تنها بعد از مدتی کوتاه بار 
 دیگر این موضوع به فراموشی سپرده می شود.

سطحی در استان کردستان به عنوان هر چند وقت یک بار ساماندهی و مدیریت مناسب آبهای 
یک اولویت از سوی مدیران و مسئوالن مرتبط مطرح می شود ولی تنها بعد از گذشت مدت زمانی 

اندک این موضوع فراموش می شود تا بار دیگر و وقوع حادثه ای و یا اتفاقی که باز هم همگان به 
 فکر چاره این موضوع می افتند.

تان سقز و آسیب دیدن بخش زیادی از منازل مسکونی و همچنین به دنبال وقوع سیل در شهرس
واحدهای صنفی و خدماتی بار دیگر موضوع مدیریت نکردن آب های سطحی به موضوعی مهم 

 تبدیل شده و بار دیگر مسئوالن و متولیان به فکر این مسئله افتادند.

و به همین دلیل نیز با بارش  تقریبا تمامی شهرهای استان کردستان در دامنه کوه ها قرار دارند
حداقل باران امکان وقوع سیل در آنها باالست و این در حالی است که در هیچ شهری از استان 

کردستان هیچ امکانی برای ساماندهی و همچنین مدیریت مناسب آبهای سطحی وجود ندارد و 
به معابر عمومی و به همین دلیل است که با بارش باران شهر سقز دچار حادثه و خسارت جدی 

 حتی واحدهای خدماتی این شهر وارد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در خصوص وضعیت بارش باران روز گذشته در 
سال اخیر  ۵1شهر سقز به مهر بیان کرد: حجم عظیم بارندگی و شدت بارش ها در این حادثه در 

دقیقه در ایستگاه هواشناسی کس نزان سقز  ۴۵ر از بی سابقه بوده به طوریکه درمدت زمان کمت
میلی متر بارش به ثبت رسید که این حجم فراوان بارش موجب جاری شدن غیر  ۶1بیش از 

 .منتظره سیالب تابستانه در این شهر شد

امیر قادری با اشاره به آبگرفتگی شدید در معابر عمومی شهر سقز افزود: بارش های ناگهانی 
یط را برای جاری شدن سیل فراهم ساخت که در نهایت باعث آبگرفتگی معابر و شرا  شهر سقز

 .منازل مسکونی، بازار و واحدهای تجاری در برخی از محل های شهر سقز شد

 بازار سقز بيشترین آسيب را دیده است

وی به خسارت های وارد شده در شهر سقز اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه بازار شهر سقز 
ر آسیب های زیادی شده است که انتظار می رود در کوتاهترین زمان ممکن این خسارت ها دچا

 برآورد شده و برای بازسازی آن برنامه ریزی شود.
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: شهروندان سقزی ضروری است با 
سارات احتمالی در موارد مشابه در آینده رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری و به حداقل رساندن خ

 .از آمادگی الزم برخوردار باشند و با تیم های امداد و نجات ستاد بحران شهرستان همکاری کنند

وی با اشاره به اینکه پس از وقوع سیل نقاط حادثه خیزدر مناطق مختلف شهر شناسایی شد، 
ط برای اجرای سازه های نگهبان و دیواره گفت: در این زمینه مقرر شد در حداقل زمان ممکن شرای

ها و امکانات مهار سیل آب در نقاط حادثه خیز شهر سقز احداث تا در صورت بروز حادثه های 
 .مشابه میزان خسارت کاهش یابد

قادری بیان داشت: در حال حاضر نیز تیم های کارشناسی مشغول برآورد خسارات مالی این 
ات جمع آوری شده متعاقبا به اطالع مردم خواهد رسید و حادثه هستند که آمار و اطالع

 .خوشبختانه نیز تا این لحظه هیچ گونه تلفات جانی ناشی از این سیل گزارش نشده است

 ساماندهی و مدیریت آبهای سطحی در سقز ضروری است

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی نیز روز گذشته در جریان 
ازدید معاون عمرانی استاندار کردستان از مناطق سیل زده شهرستان سقز بیان کرد: باید هر چه ب

سریعتر اعتباری ویژه برای مدیریت و ساماندهی آبهای سطحی در شهر سقز و سایر شهرهای 
 استان کردستان اختصاص یابد تا دیگر شاهد وقوع حوادثی این چنین در سطح استان نباشیم.

ی با اشاره به لزوم اختصاص اعتباراتی ویژه برای ساماندهی این مهم گفت: شهر محسن بیگلر
سقز همواره با تهدید سیل ناشی از آبگرفتگی معابر روبروست و نیاز به هدایت جدی آبهای 

سطحی دارد و به همین دلیل نباید این موضوع فراموش شده و مسئوالن در فکر چاره موضوع 
 باشند.

 های سطحی دليل اصلی آبگرفتگی در معابر سقز بودساماندهی نشدن آب

وی با اشاره به اینکه سیل روز شنبه سقز باعث خسارت به بخشی از تاسیسات زیر بنایی 
شهری از جمله پل ها، شبکه فاضالب و معابر شده است، از مدیران و مسئوالن خواست که هر 

 رد شده فراهم کنند.چه سریعتر زمینه و شرایط را برای بازسازی خسارت های وا



 

فرماندار ویژه شهرستان سقز نیز در خصوص آخرین وضعیت این شهرستان بعد از وقوع سیل ظهر 
روز یکشنبه به مهر گفت: در پی وقوع سیل بر اثر بارش شدید باران عصر روز شنبه، تیم های 

 بررسی خسارت، پاکسازی و تمیزکاری در سطح شهر مشغول فعالیت هستند.

ر ورمقانی در همین ارتباط بیان کرد: با حضور به موقع نیروهای امدادی و خدماتی کار تمیز علی اکب
 کردن معابر عمومی شهر سقز با جدیت هر چه تمامتر آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به خسارت های وارد شده به مناطق مختلف شهر سقز به دنبال وقوع سیل بیان 
م های برآورد خسارت نیز در حال بررسی هستند تا میزان خسارتی که به اجناس بازاریان، کرد: تی

 منازل مسکونی، معابر و تاسیسات زیر بنایی شهر وارد شده است مشخص و اعالم شود.

فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: بیشترین خسارت متوجه بازار سقز شده است که انتظار می 
 چه بهتر در آینده دیگر اجازه ندهیم حوادثی این چنین در سقز تکرار شود. رود که با مدیریت هر

وی گفت: با توجه به حجم بسیار باالی میزان بارندگی، شبکه فرسوده فاضالب شهری تحمل 
شدت روان آبهای سطحی را نداشته و از سوی دیگر به علت جدا نبودن سیستم تخلیه فاضالب از 

 در سطح شهر روی داد و بیشترین آسیب را به بازار رساند.آبهای سطحی، آبگرفتگی کلی 

هر چند که این بار موضوع ساماندهی نشدن آبهای سطحی در شهرهای کردستان بدون تلفات 
جانی و تنها با خسارت های مالی مدیریت و ساماندهی شد ولی می طلبد که مدیران و 

قرار داده تا در آینده دیگر شاهد وقوع چنین مسئوالن استان هر چه سریعتر این موضوع را در اولویت 
 حوادثی در کردستان نباشیم.

============ 

 در گفتگو با مهر مطرح شد؛

 پدیده خشکسالی یکی از دالیل وقوع سيل در استان البرز است

http://www.mehrnews.com/news/2861750 
 

معاون فنی و آبخیزداری آمده است:  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/کرج در تاریخ
گفت: اداره کل منابع طبیعی البرز بروز پدیده خشکسالی را در وقوع سیالب تاثیرگذار دانست و 

 .اجرا نشدن عملیات آبخیزداری در استان به دلیل کمبود اعتبار یکی از دالیل وقوع سیل است
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چالوس، اظهار  -، با اشاره به وقوع سیالب روز گذشته در محور کرج گفتگو با مهر مهدی فتحی در
 کرد: وقوع سیالب در این محور برای دومین بار در سال جاری تکرار می شود.

مه گفت: پس از وقوع اولین سیالب در فروردین ماه سال جاری مقرر شد از سوی فتحی در ادا
ستاد بحران، اعتباری برای مرمت و بازسازی سازه های اجرایی عملیات آبخیزداری در این محور 

 تخصیص پیدا کند اما این اعتبار تامین نشد و باعث به وقوع پیوستن سیل دوم شد.

این اعتبار هر چه سریعتر اختصاص یابد تا دوباره شاهد وقوع سیالب وی خاطرنشان کرد: امیدواریم 
 در استان نباشیم.

این مسئول در ادامه به برخی دالیل وقوع سیل اشاره کرد و گفت: خشکسالی و ضعیف شدن 
پوشش گیاهی باعث می شود نفوذ عمقی آب در خاک کمتر شود و خاک نتواند جریان آب را از 

 تیجه پس از بارندگی سیل به وقوع می پیوندد.خود عبور دهد و در ن

 اجرای عمليات آبخيزداری از وقوع سيل جلوگيری می کند

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان البرز ادامه داد: پوشش گیاهی مناسب در 
ش برابر افزایش می دهد ولی پوش 1۸  منطقه به ویژه در اراضی جنگلی نفوذ آب در خاک را

گیاهی در مناطقی از استان البرز از دست رفته است و همین دلیل باعث شده آب با سرعت در 
 سطح زمین جریان پیدا کرده و باعث بروز سیل شود.

فتحی تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و ورود به حریم مجاز رودخانه ها در قالب ساخت و 
ی دیگر از عوامل وقع سیل عنوان کرد و سازهای تجاری، مسکونی و پروژه های عمرانی را یک

گفت: اجرا نشدن عملیات آبخیزداری در استان آن هم به دلیل عدم اعتبارات کافی یکی دیگر از 
 دالیل وقوع سیل است به همین منظور نباید از اجرای عملیات آبخیزداری غافل شویم.

ی عملیات آبخیزداری را در کنترل معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان البرز اجرا
سیل و تغذیه سفره های زیر زمینی آبی مهم ارزیابی کرد و گفت: به همین منظور باید تخصیص 

 اعتبارات برای اجرای عملیات آبخیزداری در اولویت قرار گیرد.

ر کم وی در پایان افزود: در سالهای اخیر اعتبارات برای اجرای عملیات آبخیزداری در استان بسیا
بوده و حتی می توان گفت در مواقعی به صفر رسیده است، این امر نشان می دهد که اجرای این 

 عملیات برای جلوگیری از قوع سیل از اولویت های استان نبوده است.

============ 

 ميليارد کم شد۲۶۵وضعيت ذخيره آب سدها در تابستان/ ورود آب به مخازن 
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ورود آب به مخازن سدهای آمده است:  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/در تاریخ
رمکعب کاهش میلیاردمت ۳.4کشور در اولین ماه از تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

 .یافت
 

 

 

 

 

 

 



، از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته، حجم آب موجود در خبرگزاری مهر به گزارش
درصد کاهش یافت. بر پایه این گزارش، حجم آب موجود در  1۳مخازن سدهای کشور به میزان 

میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه  ۷۵1میلیارد و  2۳اکنون   مخازن سدهای کشور هم
 .دهد درصد کاهش نشان می ۶.4با زمان مشابه سال گذشته، معادل 

 211میلیارد و  2۶همچنین حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جاري به 
میلیون  111میلیارد  ۳1شته میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذ

 .مترمکعب گزارش شده بود

میلیون  ۷41میلیارد و  22میزان آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، 
مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي 

 .ب بودمیلیون مترمکع ۸۳1میلیارد و  2۳گذشته، به میزان 

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 
دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال  درصد كاهش نشان مي ۴.۴

 .میلیون مترمكعب گزارش شده بود ۵11میلیارد و  2۵گذشته، حدود 

میلیارد مترمكعب گزارش شده که  ۴۸.۸ان كنوني مجموع ظرفیت مخازن سدهاي كشور در زم
 .درصد است ۴۸میزان ُپرشدگی سدها 

=============== 

 :مدیر عامل شرکت آبفار قم تأکيد کرد

 بازسازی تأسيسات آبرسانی فرسوده در روستاهای قم ضروری است

m/news/2858832http://www.mehrnews.co 
 

مدیر عامل شرکت آب و آمده است:  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ قم در تاریخ
نی باید با مدیریت و فاضالب روستایی استان قم، گفت: با وجود هزینه زیاد تأسیسات آبرسا

 .ها و هدر رفت آب جلوگیری کرد برنامه ریزی از فرسوده شدن زود هنگام آن
به نقل از شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم، علیجان صادق پور  خبرگزاری مهر به گزارش

های  اضالب روستایی به عنوان شرکتهای آب و ف های گذشته شرکت اظهار داشت: طی سال
صد درصد دولتی منابع اعتباری بسیار باالیی را جهت ایجاد و راه اندازی تأسیسات در جهت تأمین 

 .ند ا آب سالم و بهداشتی روستائیان هزینه کرده

های ایجاد تأسیسات آبرسانی روز به روز در حال افزایش است، گفت:  وی ضمن بیان این که هزینه
ای  بر سرمایه گذاری قابل توجهی که در این حوزه صورت گرفته است دولت نیز باید توجه ویژه عالوه

 .به نگهداری و بازسازی منظور کند

های جدید شاهد استهالک و از بین  مدیر عامل شرکت آبفار قم ادامه داد: به موازات سرمایه گذاری
 .های موجود نیز هستیم رفتن سرمایه

تر از حد انتظار است که این به دلیل توجه  بسیاری از این تأسیسات کوتاه وی تصریح کرد: عمر
 .های فنی است نداشتن به تعمیرات به موقع و اعمال مراقبت

درصد آب بهای شهری به عنوان  ۳1صادق پور افزود: تکلیفی بودن قیمت آب بها و خصوصاً دریافت 
گهداری تأسیسات در مناطق روستایی نسبت های ن آب بهای روستایی و از طرفی باال بودن هزینه

های آب و فاضالب روستایی با کمبود منابع مالی مواجه  به شهری موجب شده است شرکت
 .شوند و امکان بازسازی و نگهداری مطلوب از این تأسیسات را نداشته باشند

برای باال بردن عمر ها تمرکز داشت بلکه باید  وی افزود: نباید تنها بر روی به اتمام رساندن پروژه
 .های خود را به این سمت سوق داد ها تالش کرد و مطالعات و برنامه ریزی مفید پروژه

 کاهش هدر رفت آب با بازسازی و تعمير تأسيسات فرسوده
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مدیر عامل شرکت آبفا روستایی با اشاره به فرسودگی تأسیسات آبرسانی در روستاهای قم و 
احداث شده در حال مستهلک شدن است، عنوان کرد: شرکت  اینکه میلیاردها ریال تأسیسات

آبفار استان ضمن درک این موضوع با مدیریت و برنامه ریزی توانسته عملکرد قابل توجهی را در این 
 .حوزه ارائه کند

وی گفت: این شرکت از طریق صرفه جویی در منابع، فروش اموال مازاد و استفاده صحیح از منابع 
دید اقدام به بازسازی و تعمیر تأسیسات آبرسانی در روستاهای استان کرده مالی، در سال ج

 .است

شود، افزود: خوشبختانه تا  صادق پور با بیان اینکه فرسودگی شبکه توزیع به هدر رفت آب منجر می
مورد حصار کشی و بازسازی تأسیسات  2مخزن هوایی و زمینی و نیز  ۷کنون تعمیر و ترمیم تعداد 

 .ز جمله اتاق برق و محفظه سرچاهی در روستاها انجام گرفته استسرچاهی ا

های  وی در پایان اظهار کرد: تعمیر و بازسازی تأسیسات موجود در سال جدید یکی از هدف گذاری
شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم است که با این اقدام عالوه بر افزایش عمر مفید 

جود حداکثر استفاده را به عمل آورده و اعتماد مردم را نیز های مو های احداثی از سرمایه سازه
 .نماید جلب می

============= 

 :مدیر جهاد کشاورزی پلدختر مطرح کرد

 سطح زیر کشت محصوالت تابستانه پلدختر به دليل کم آبی کاهش می یابد

om/news/2862124http://www.mehrnews.c 
 

مدیر جهاد کشاورزی آمده است:  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ پلدختردر تاریخ
ن به علت نبود آب به پلدختر گفت: سطح زیر کشت محصوالت زراعی تابستانه در این شهرستا

 .شدت کاهش می یابد
اظهار داشت: کاهش شدید دبی آب رودخانه کشکان در  خبرنگار مهر علی خادمی در گفتگو با

کیلومتر در جنوب شهر پلدختر تا محل اتصال به  ۳۵طول مسیر به خصوص خشک شدن آن در طول 
عث شده که عمال امکان کشت محصوالت تابستانه مانند صیفی جات و ذرت و رودخانه سیمره با

 .... مقدور نبوده و یا همراه با ریسک بسیار باال کاشت شوند

وی گفت: جهاد کشاورزی شهرستان با توجه به وضعیت پیش آمده به همه کشاورزان و بهره 
ت زراعی در این مناطق نکنند برداران رودخانه کشکان اعالم می کند که اقدام به کشت محصوال

 .چرا که وضعیت آب رودخانه کشکان بسیار نگران کننده است

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر افزود: در صورت رعایت نکردن کشاورزان و ایجاد خسارت هیچ ارگانی 
پاسخگوی این خسارت نخواهند بود و سفارش اکید این است که امسال در تابستان اقدام به 

 .دکاشت نکنن

هکتار  ۵11خادمی گفت: در شهرستان پلدختر ساالنه به طور متوسط در فصل تابستان سه هزار و 
هکتار به کشت ذرت  211هکتار به کشت بادمجان، هزار تا هزار و  ۷11از اراضی به کشت خیار، 

 .هکتار به کشت برنج اختصاص دارند 111دانه ای و حدود 

: به علت وضعیت بحرانی رودخانه کشکان پیش بینی می مدیر جهاد کشاورزی پلدختر اظهارداشت
درصد کاهش  ۸1درصد و محصوالت آبدوست دیگر مانند برنج و ذرت  ۵1شود این سطوح بیش از 

 .یابد

============ 
 :معاون آبفای استان

 سه هزار شکستگی شبکه توزیع آب در کهگيلویه و بویراحمد رفع شد
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برداری آب و  معاون بهرهآمده است:  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ یاسوج در تاریخ
هگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از سه هزار شکستگی شبکه توزیع آب در فاضالب شهری ک

 .استان رفع شد
 2۴۸، سید یعقوب فرجی ظهر دوشنبه به در جمع خبرنگاران افزود: بیش از خبرنگار مهر به گزارش

 مورد شکستگی خطوط انتقال آب در این استان اصالح شد.

بیان کرد: فرسودگی شبکه انتقال و توزیع آب شرب شهرها یکی از مشکالت اصلی پیش روی  وی
 آبفای شهری در استان است.

فرجی وجود انشعابات غیرمجاز را از دیگر مشکالت آبفای استان عنوان کرد و گفت: جمع آوری 
 ال انجام است.انشعابات غیرمجاز در سطح شهرهای استان توسط چند تیم به صورت روزانه در ح

وی اظهار داشت: سرانه مصرف آب دراین استان باالتر از میانگین کشوری است و این مسئله از 
 دیگر چالش های پیش روی بخش آب استان است.

معاون آبفای استان جلوگیری از هدر رفت آب را در اولویت برنامه های این شرکت دانست و گفت: 
کننده آب شرب و کمبود آب، صرفه جویی در مصرف آب  با افت شدید سطح آب چاه های تامین

 ضروری است.

هزار  11۷در حوزه آبفای شهری استان با حجم ذخیره  باب مخزن ذخیره آب  ۳۸وی همچنین گفت: 
 متر مکعب وجود دارد.

هزار مشترک آب شهری در استان وجود دارد که آب شرب مورد  1۳۸فرجی بیان کرد: در حال حاضر 
 حلقه چاه عمیق تامین می شود. ۶1از چهار حلقه چشمه و  نیاز آنها 

========== 
 :رئيس اداره آب خمين خبر داد

 احداث دو حلقه چاه برای رفع کمبود آب شرب خمين

http://www.mehrnews.com/news/2862226 
 

رئیس اداره آب خمین آمده است:  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ خمین در تاریخ
لیتر در ثانیه برای مقابله با کمبود آب شرب خمین  11گفت: دو حلقه چاه با میزان آب دهی 

 .احداث شده است
اظهار داشت: یکی از این چاه ها از کشاورزان منطقه  خبرنگار مهر دانی در گفتگو باسعید سرآبا

 لیتر در ثانیه است. 11اجاره شده است و آب دهی هر کدام از این چاه ها 

 وی افزود: هزینه احداث این دو حلقه چاه بالغ بر دو میلیارد ریال بوده است.

هزار مشترک آب دارد و میزان مصرف  2۳رئیس اداره آب خمین اظهار داشت: شهر خمین بالغ بر 
 ماهانه این شهر نیز شش میلیون متر مکعب است.

سرآبادانی اظهار داشت: عملیات شروع فاز دوم تصفیه خانه خمین نیز با اعتبار صدمیلیارد ریال، به 
 زودی آغاز می شود.

 1۵فع مشكل کمبود آب اگر بتوان در شهرستان میزان مصرف آب را فقط وی تصریح کرد: براي ر
 درصد كاهش داد، بخش عمده ای از مشکل کمبود آب شهر خمین رفع می شود.

رئیس اداره آب خمین خاطرنشان ساخت: با توجه به جامعیت و گسترش شبكه های آبرسانی، 
يش راندمان بهره برداری و عدم كاهش مصرف آب تاثیر قابل توجهی دركاهش هزينه ها، افزا

 مواجهه با کمبود آب دارد.
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سرآبادانی با اشاره به خشکسالی و کمبود آب افزود: با صرفه جویی کردن در مصرف آب هم به 
 حفظ و نگه داری آن کمک می کنیم و هم اینکه این منبع را برای نسل های آینده حفظ می کنیم.

رف آب به نوعی صرفه جویی در مصرف انرژی است و وی خاطر نشان ساخت: صرفه جویی در مص
ضرورت صرفه جویی و استفاده بهینه در آب و انرژی امروز کامال احساس می شود و باید در جامعه 

 نهادینه شود.

================ 

 کاشت هندوانه به منزله صادرات آب رایگان به خارج از کشور است

http://www.mehrnews.com/news/2862373 

معاون بهبود تولیدات آمده است:  49تیر 24به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ بندرعباس در تاریخ
لیتر مصرف ۶۵1تا ۳۵1شاورزی هرمزگان گفت : برای تولید هر هندوانه گیاهی سازمان جهاد ک

 .می شود واین به منزله صادرات آب رایگان به خارج از کشور است
، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، سید سعید مدرس افزود: دشت خبرگزاری مهر به گزارش

ران کم آبی مواجه اند بطوری که اکثر این دشت ها ازجمله دشت میناب ممنوعه های استان با بح
هکتار از مستعد ترین ۵1۷هزارو ۳۳وی تاکید کرد : دشت میناب با وسعتی برابر با  .اعالم شده اند

مناطق در بخش کشاورزی به حساب می آید ولی به دلیل بی توجهی بهره برداران ازمنابع آبی 
 اله ها دراین دشت هستیم که این امر کشاورزی منطقه را تهدید می کند.شاهد نشست وفروچ

مدرس اظهارداشت: افت شدید سطح آبهای زیر زمینی ، شوری وبی کیفیتی آب ، از بین رفتن 
پوشش گیاهی ونشست الیه های زمین در دشت میناب از مهمترین اثرات استفاده بی رویه از آب 

 های زیرزمینی است.

اجرای طرح الگوی کشت ومدیریت مصرف  ه به پدیده خشکسالی در استان بیان کرد:وی با اشار
کشت محصوالت با نیاز آبی باال از جمله هندوانه،  آب تنها راه برون رفت از بحران کم آبی است.

 محدود شد گوجه وذرت باید در دشت میناب

=============== 

 های مهر؛ استمرار پيگيری

 های چند هزار ساله/ قصه پرغصه طاق بستان ش چشمهتالش برای کشف راز عط

 خبرنگار: فاطمه الماسی

 

با وجود گذشت آمده است :  4۴تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / کرمانشاه در تاریخ 
روز از خشکیدگی یکباره چشمه های طاق بستان، اما همچنان علت خشکیدگی این  1۳
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های متعددی از سوی افراد مختلف در  مانه زنیچشمه ها به طور دقیق مشخص نشده و گ

 .شود این خصوص شنیده می

به معنای طاقی از جنس سنگ، « طاق وه سان»نام قدیمی  :ها گروه استان - خبرگزاری مهر
بی مفاخر ایران همواره نمادی برای معرفی استان کرمانشاه بوده است که در بسیاری از متون اد

و سایر کشورها دیده می شود. بعدها این مکان به سبب ایجاد تفرجگاهی برای گذران خوش 
تغییر نام داد، نامی که بستان آن نماد آبادانی است و آبادانی همواره از « طاق بستان»اوقات به 

 .آب می آید

بودیم تا آب چشمه ها قبل از اینکه به منازل سکنه  روستای طاقبستان به دنبال بررسی مشکالت
برسد حداقل کلرزنی شود که خبر خشکیدن این چشمه های چند هزار ساله همه را به نوعی 

طاقبستان ثبت  خشکی منجر به انتشار این خبر کهغافلگیر کرد، تا حدی که پس لرزه های این 
 .، شدجهانی نمی شود

ی سال های آب موجود در دریاچه های طاقبستان نه تنها معیار ثبت جهانی شدن آن بود بلکه ط
اخیر چشمه آرزوهای مردم و مسافران نیز شده بود، چشمه آرزوهایی که حتی مردم برای برآورده 

شدن آرزویشان در آن سکه پرتاب می کردند و خشکی آن نه تنها چشمه آرزوهای مردم را 
 خشکاند بلکه آرزوی چند ساله مردم کرمانشاه برای ثبت جهانی این اثر تاریخی را نیز یک شبه

 .برباد داد

روز از خشکیدن چشم های چندهزارساله می گذرد اما کارشناسان هنوز هم موفق به 1۳گرچه 
جعبه سیاه این چشمه ها نشده اند و این سواالت به وجود آمده که با فروکش کردن  گشودن

واهد یکباره آب این دریاچه و بازگشت ناگهانی و چند باره آن طی روزهای اخیر باالخره تکلیف چه خ
خواهد شد یا معمای خشکیدن یکباره آن، در  ثبت شد و آیا طاقبستان تحت عنوان میراث جهانی

 .لیست عجایب هشتگانه ثبت خواهد شد

در خصوص علل خشکیدگی چشمه های طاقبستان، نظرات  خبرنگار مهر طی پیگیری های مکرر
راتی که بعضا ضد و نقیض نیز بود، مدیرعامل آبفا شهری کرمانشاه علت مختلفی مطرح شد، نظ

خشکی آن را وجود احتمالی چاه های غیر مجاز و مدیر عامل آب منطقه ای خشکسالی را دلیل 
آن عنوان کرد و البته با این اخبار و توصیفات مدیرکل میراث فرهنگی نیز در اقدامی برای کشف 

اما علی رغم همه موارد ذکر شده هنوز هم  ت دعوت بعمل آورد،کارشناسان پایتخ حقیقت از
 .و این روند موجب نگرانی مردم کرمانشاه شده است وضعیت این اثر تاریخی مشخص نیست

حال ، گفت: درخبرنگار مهر نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این باره به
حاضر هر سازمانی به دنبال فرافکنی و انداختن توپ در زمین دستگاه اجرایی دیگر بوده و دستگاه 
های استان مشغول یافتن راهی برای پیدا کردن مقصر هستند. اما وقت کشی فایده ای ندارد و 

 .سریعترین و ممکن ترین راه کارشناسی گمانه زنی است
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زی که باعث بهت و حیرت همگان شد خشکیدگی یکباره چشمه عبدالرضا مصری با بیان اینکه چی
های طاقبستان بود، افزود: اگر این قضیه مربوط به خشکسالی می شد باید به تدریج سطح آب 
پایین می آمد و منجر به قطع یکباره جریان آب نمی شد، لذا به سبب وجود موارد مشابه احتمال 

ایجاد شده و مسیر چشمه های طاقبستان را می دهیم که رانشی در گسل های زیرزمینی 
 .تغییر داده است

 رفته رفته خشکيدگی چشمه ها فراموش می شود

وی عنوان کرد: باید ازطریق گمانه زنی ببینم مسیر چشمه از کجا دچار رانش شده و اکنون در کجا 
ی علت انباشته و یا در کجا مسیر خروجی دیگری یافته است، چرا که بعید می دانم خشکسال
باشد، اما  این پدیده باشد. البته نظرات کارشناسان با تجاربی که دارند بیشتر می تواند مقبول تر

نکته مهم این است که دستگاه های مربوطه نباید فرصت را از دست بدهند و به فکر این 
رفته که تقصیر را به گردن دستگاهی دیگر بیندازند که نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه  نباشد

 .رفته خشکیدگی چشمه ها به دست فراموش سپرده می شود

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی در خصوص برداشت آب از چشمه های 
طاقبستان اظهار داشت: برداشت از آب خروجی چشمه بر خشک شدن دریاچه اثر می گذارد اما 

در محدوده آثار باستانی است و اجازه این اتفاق برای خود چشمه رخ داده است و از آنجا که 
برداشت به کسی داده نمی شود، پس به این نتیجه می رسیم که این آب از جای دیگری هدایت 

 .شده است

وی با اشاره به فعالیت مجدد چشمه ها گفت: من کارشناس نیستم اما اینکه چشمه ها می 
هن می رسد که درجای دیگری جوشند و دوباره خشک می شوند در ابتدای امر اینگونه به ذ

مکشی صورت می گیرد که پس از پایان یافتن آن مکش، آب چشمه ها مجددا طغیان می کند. لذا 
به دنبال تشکیل یک جلسه اضطراری هستیم که همه دست اندرکاران را دعوت کنیم و اشکال 

 .کار را پیدا کرده و نسبت به رفع آن اقدام کنیم

 را مضاعف می کندسوءمدیریت اثرات خشکسالی 

مصری در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر میزان تخصص کارشناسان استان کرمانشاه باتوجه به از 
دست رفتن سراب های بسیاری همچون سراب نیلوفر گفت: در اصل اشکال کار مربوط به 

خشکسالی است و این مسئله منحصر به استان کرمانشاه نیست اما متأسفانه ما با سوء 
، رفتارهای غیرکارشناسی و غیر دلسوزانه نسبت به طبیعت اثرات خشکسالی را مضاعف مدیریت

 .می کنیم

 



وی در ادامه افزود: سوء مدیریت از این نظر که اهرم نظارتی دستگاه های ما برای جلوگیری از 
کشت های پرمصرف در تابستان اهرم مناسب و مؤثری نبوده است و سراب نیلوفر را نه فقط 

خشکسالی بلکه به واسطه برداشت بی رویه آب در دشت های قبل تر از آن، از دست  بدلیل
دادیم. محصوالتی که در تابستان بیشترین آب را مصرف می کردند و به میزان یک دهم بهای آب 

 .هم سوددهی نداشت

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: بهای آب از کشور و استان داده می شود و سود آن 
واحد کاال به جیب یک نفر می رود، درحالی که ضربه سنگینی به منابع زیر زمینی می زند ما یک 

دست از عادت هایمان دست برنمی  مانند ثروتمندانی هستیم که وقتی هم فقیر می شویم
 .داریم

 فرهنگ، واکسن نيست که تزریق شود

نابع آبی بسیارخوبی داشتیم مصری گفت: زمانی باران و برف بسیاری در کرمانشاه می بارید و م
اما االن رفتار آن زمان را انجام می دهیم که نیازمند تغییر فرهنگ و نگرشی جدید به طبیعت است 

و بعداز آن هم مسئولین محکم تر اقدام کنند. حتی وقتی برخی مسئولین اجازه کشت های 
ورز اجازه برداشت داده پرمصرف را نمی دهند عده ای از باب دلسوزی فشار می آورند که به کشا

 .شود

وی اظهارداشت: متأسفانه اشکال دیگر کار در این است که وقتی محصولی آبدوست کاشته شد 
و کار از کار گذشت آن وقت مسئولین به فکر تخریب می افتند، و مانند شهرداری که پس از باال 

ست از روز اول باید اجازه رفتن ساختمان، غیرقانونی بودن ملک را اعالم می کند. پس اگر خالف ا
 .کشت داده نمی شد

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی درخصوص چاه های مجاز گفت: این چاه ها را 
نمی توان پر کرد اما می توان میزان برداشت را کنترل کرد، اکنون نیازمند کنتورهای هوشمند 

ار دارد که برای آن نوع کشت چه میزانی هستیم و قبل از آن شناسایی خود محصول در اهمیت قر
آب الزم است تا برداشت مازاد و هزینه ای اضافه صورت نگیرد. لذا نمی شود کسی که هندوانه 
می کارد به میزان ذرت دیم آب برداشت کند. پس اصل محصول باید طوری باشد که با مجوزها و 

 .میزان استحصال آب سازگاری داشته باشد

ا تخصیص اعتبار دراین زمینه عنوان کرد: اعتبارات سرفصل دارد و اگر کنتور مصری در رابطه ب
هوشمند ضرورت پیدا کند باید دولت در الیحه مجلس اعتبارات را جابجا کرده و با حذف ضروریات 
اقدام به هوشمندسازی کنتورهای آب کند. اما اگر مسئولی شخصا اقدام به جابجایی اعتبارات 

ود و باید در دادگاه و دیوان محاسبات و ... پاسخگو باشد. اکنون بحران آب کند خودش فدا می ش
در بیشتر نقاط کشور وجود دارد اما حیف است استان کرمانشاه باوجود رشته کوه های زاگرس و 

منابعی که دارد دستخوش بی برنامگی شده و ناخواسته کاری انجام دهیم که آب درجاهای 
 .غیرضروری مصرف شود

مقام مسئول در ادامه افزود: صرفه جویی در مصرف آب باید نهادینه شود، اما کار فرهنگی یک این  
شبه انجام پذیر نیست و زمانبر خواهد بود. ما دوهزارسال با این فرهنگ مصرف زندگی کرده ایم و 

 .تغییر این فرهنگ متأسفانه به زمان بسیاری نیاز دارد تا صرفه جویی، خساست تلقی نشود

گفت: فرهنگ واکسن نیست که تزریق شود، گرچه اهرم قانون و اهرم جریمه در بیشتر مواقع وی 
کارساز بوده است اما چون این مصرف بصورت گسترده و پنهان در خانواده ها صورت می گیرد کار 
سختی است و کنتورهای هوشمند نه تنها در بخش کشاورزی بلکه باید در یک برنامه جامع دیده 

 .از یک طرف کشت آبی را تبلیغ کردیم و از طرفی هم به فکر تأمین منابع آن نبودیمشود، ما 

، با اینکه عبدالرضا مصری و مدیرکل میراث فرهنگی براین مسئله اتفاق نظر خبرنگار مهر به گزارش
رداشت های بی رویه از منابع آب که یکی از عوامل خشکیدگی چشمه های طاقبستان، ب دارند

زیرزمینی است اما شرکت آب منطقه این موضوع را غیرکارشناسانه عنوان کرده و آن را رد می 
کند، به همین دلیل به سراغ باالترین مقام اجرایی استان رفتیم تا کم و کیف موضوع را بفهیم که 

 .نهایتا به مسئول پیگیری ماجرای طاقبستان ارجاع داده شدیم
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 طاقبستان قبال هم خشکيده است

گفت: تاکنون در خصوص  خبرنگار مهر مدیر کل دفتر فنی استانداری کرمانشاه، در این رابطه به
خشکیدگی چشمه های طاق بستان مطالعات فیزیکی نداشته ایم و همه چیز در حد گمانه زنی 

ه تیم اعزامی از تهران دستگاه های خود را مستقر نکرده و مطالعات بوده است و تا زمانی ک
 .ژئوفیزیک را انجام ندهند هرچه به مردم بگوییم دروغ بوده و به نوعی اجحاف در حق آنان است

لیتر در ثانیه حساسیت  4لیتر در ثانیه به  1۶11مهدی رضیئی اظهار داشت: رسیدن دبی آب از 
میزان دبی چشمه  4۳و  42ت جوی را نشان می دهد، در آبان ماه این چشمه ها به بارش نزوال

 .ها صفر شد اما بدلیل بارش های پاییزه، این اتفاق به چشم نیامد و مردم آن را حس نکردند

 

سال وضعیت نرمال  ۳سال تر سالی و  ۳سال خشکسالی،  1۴وی افزود: در دو دهه گذشته، 
درصد کاهش یافته و بارش برف هم نداشته ایم. از  ۴۸داشته ایم و سال گذشته میزان بارش 

سوی دیگر بازگشایی مسیر خروجی چشمه ها توسط میراث فرهنگی، تخلیه آب جمع شده در 
سال اخیر همه دست به دست هم  ۵1پشت طاق را تسریع کرده و نهایتا گرمای بی سابقه طی 

 .سی استدادند تا چشمه ها خشک شود که االبته این موضوع در دست برر

 اشخاصی که دانش فنی ندارند اظهارنظر نکنند

سال سابقه کار اجرایی و عمرانی خود را صاحب نظر نمی دانم  ۳1رضیئی اظهار داشت: با وجود 
اما چرا افرادی که حداقل دانش فنی ندارند اظهار نظر می کنند، موضوعاتی همچون چاه های 

نند غیر کارشناسی است و باید از کارشناسان اطراف طاقبستان که برخی از دوستان ذکر می ک
 فن در این خصوص سؤال شود،

وی ادامه داد: اینکه اشخاصی وجود چاه های موجود در تنگ کنشت را عامل این اتفاق می دانند 
در اشتباه هستند، به دلیل اینکه جهت حرکت آب به سمت این چاه ها، با جهت حرکت آب 

ه و هیچ ربطی به هم ندارند. از سوی دیگر چشمه های چشمه های طاقبستان متفاوت بود
طاقبستان از ارتفاعات سرچشمه می گیرند و بی ارتباط با آب های زیرزمینی است، وقتی 

 .چشمه ها خشک می شوند یعنی آب موجود در ارتفاعات تخلیه شده است

که اگر منابع آبی در ارتفاعات طاقبستان پایان یافته است  رخبرنگار مه وی در پاسخ به سؤال
چگونه روزی چندبار آب از چشمه ها سرریز می شود گفت: معموال در کوه ها ذخیره گاه هایی 
وجود دارد که تحت تأثیر برخی عوامل حرکت کرده و باعث جوشش چشمه ها می شوند، اما 

نکرده است و شاید کارشناس متخصص نداریم  تاکنون کسی به صورت کارشناسی علت را اعالم
 .که اظهار نظر کند
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مدیر کل دفتر فنی استانداری کرمانشاه افزود: درحال حاضر کشور با بحران کم آبی مواجه است 
اما مردم کرمانشاه قدر آب را نمی دانند و هنوز هم حیاط و کوچه را با فشار آب شرب تمیز می 

  آب با چه زحمت و مصیبتی از سد گاوشان انتقال و سپس تصفیه کنند، بدون اینکه بدانند، این
می شود و در اختیار آنها قرار می گیرد، این انصاف نیست، لذا باید فرهنگ صرفه جویی در این 

 .استان نهادینه شود

های ما برای رسیدن به واقعیت راه ، همانطوری که مالحظه کردید، تالش خبرنگار مهر به گزارش
سردرگم به نقطه آغاز رسیدیم و گفتگوها  به جایی نبرد که هیچ، بلکه با مجهوالتی جدیدتر،

 .هرکدام ناقض نظرات دیگری بود

آیا واقعا باوجود پیشرفت علم و فناوری و تکنولوژی روز، یافتن علت این پدیده آنقدر پیچیده است 
 ناسان ما خارج شده و به ناچار به گمانه زنی و حدسیات اکتفا کنیم؟که از توان و دانش کارش

که  اعالم نتیجه توسط تیم اعزامی از پایتخت خواهیم نشست تا ببینیم ما هم امیدوارانه در انتظار
و به دست طبیعت بوده است یا دست های پنهان دیگری در کار  آیا عامل فقط تغییرات اقلیمی

 .است
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 حدود شود/ وضع جرایم سنگينکشت محصوالت پرآب در مناطق خشک و کم آب م
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مشاور رئیس سازمان حفاظت آمده است :  4۴تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
تار محدود کردن یا منع کشت محصوالت پر آب در مناطق خشک و کم آب و محیط زیست خواس

 .وضع جرایم سنگین برای این موضوع شد

،دکتر اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ابراز خبرگزاری مهر به گزارش
د و همچنین بازگشت آب به تاالب گاوخونی، گفت: زاینده خرسندی از جاری شدن آب در زاینده رو

رود برای اصفهانی ها تنها یک رودخانه نیست، بلکه منبع حیات و زندگی، تلطیف هوا و غنی کردن 
سفره های آب زیرزمینی است و از همین رو، خشکی زاینده رود، عبوسی مردم اصفهان را به 

 .دنبال داشت

به اصفهان، اظهار کرد: در آن سفر و  1۳42سفر عید نوروز سال  کهرم ضمن مرور خاطره خود در
زمانی که به سی و سه پل رسیدم با خیل عظیم جمعیتی شاد و خوشحال مواجه شدم که در 
انتظار رسیدن آب به زاینده رود پس از بازگشایی سرچشمه اصلی سد باالدست بودند و فردای 

م از فرط خوشحالی به تقسیم شیرینی در معابر آن روز که آب در زاینده رود جاری شد، مرد
 .عمومی پرداختند

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ابراز تاسف از وضعیت خشکسالی زاینده رود بر اثر 
غفلت از مدیریت صحیح منابع آبی و انتقال آب های بی ضابطه، افزود: در کنار انتقال آب بی 

ر صنایع آب بری همچون فوالد در استان خشکی مانند اصفهان، ضابطه، توسعه نامتوازن و ناپایدا
 .تاثیر بسزایی در خشک شدن زاینده رود داشت

وی اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، بوشهر و هرمزگان را از جمله 
ر میلی مت 211استان های خشک کشور برشمرد که میانگین بارش ساالنه در آن ها کمتر از 
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است و یادآور شد: از این رو انجام هر گونه طرح توسعه ای در این استان ها به ویژه پروژه های 
 .توسعه صنعت باید با توجه به اصل مهم کم آبی استان باشد

این استاد دانشگاه خشک شدن تاالب گاوخونی را یکی دیگر از بحران های مهم محیط زیستی 
ه کرد: تاالب گاوخونی به واسطه موقعیت جغرافیایی خود و استان اصفهان و کشور دانست و اضاف

قرار گرفتن در مرکز ایران، یکی از مهم ترین استراحتگاه های پرندگان مهاجر است و از این رو 
 .اکوسیستم منحصر به فرد آن با خشکسالی در معرض تهدیدی بزرگ قرار می گیرد

نیزارها، زیست جمعیت زیادی از حیات وحش  کهرم استراحت پرندگان مهاجر، تخم گذاری آن ها در
بومی از جمله مار، حلزون، الک پشت و مارمولک در حاشیه تاالب و به طور کلی حفظ تنوع 

زیستی گیاهی و جانوری منطقه را از جمله کارکردهای مهم گاوخونی برشمرد که در کنار خدمات 
لوگیری از سیل تاثیری بسزا بر کیفیت دیگر تاالب همچون تلطیف هوا، جلوگیری از گرد و غبار و ج

 .زندگی و سالمت مردم منطقه داشت ولی متاسفانه مورد غفلت واقع شد

وی توسعه بی ضابطه و ناپایدار کشاورزی در منطقه و استان را که منجر به کشت برنج، هندوانه 
ر به تهدید و خربزه در این استان کم آب شده را از دیگر اشتباهات استراتژیک دانست که منج

و تاکید کرد: در تمام کشورهای دنیا که توسعه خود را بر مدار توسعه  زاینده رود و گاوخونی شده 
پایدار قرار داده اند، انتقال آب تنها به قصد تامین آب شرب صورت می پذیرد و الگوی توسعه کشت 

ن در حالی است و آبیاری، همچنین صنعت بر اساس آمایش سرزمینی منطقه تدوین می شود؛ ای
که در حال حاضر ایران به دلیل حذف این ضوابط با تهدید بزرگی در حوزه آبی خود مواجه شده 

 .است

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری قوانین وضع شده توسط شیخ بهایی برای 
آب تقسیم آب اصفهان در زمان صفوی، خاطرنشان ساخت: این موضوع بیانگر این است که 

 .همواره و در تمام اعصار یکی از مهم ترین چالش های دولتمردان ایرانی بوده است

کهرم اشاره ای هم به سفر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست به اصفهان در ابتدای دوره جدید مدیریت خود داشت و گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی 

رد بحث و بررسی قرار گرفت، تصمیم برای یکپارچه سازی مدیریت زاینده رود به که در آن سفر مو
 .منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری بهتر برای احیاء آن بود

وی تاکید کرد: اگرچه با جاری شدن آب در زاینده رود و آبگیری تاالب گاوخونی ابتکار نشان داده به 
 .هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله بسیاری وجود داردتعهد خود در این زمینه پایبند است اما 

این استاد دانشگاه افزود: البته موضوع آب و مدیریت منابع و مصارف آب به ویژه با توجه به شرایط 
 .خشکسالی شدیدی که کشور را فرا گرفته نیاز به وضع و اعمال قوانین سختگیرانه تری دارد

ر آب در مناطق خشک و کم آب و وضع جرایم سنگین برای این کهرم محدود کردن یا منع کشت پ
موضوع، الزام صنایع به استفاده از سیستم های تصفیه و بازیافت آب، آموزش و فرهنگسازی به 
منظور اشاعه الگوهای صحیح مصرف آب، تغییر الگوی آبیاری در کشاورزی را از دیگر راهکارهای 

همه مردم به ویژه کشاورزان باید بدانند تغییر و اصالح  حل بحران آب در ایران برشمرد و گفت:
 .شیوه ها هر چه قدر هم که سخت باشد از نابودی کامل منابع آب سخت تر نیست

============== 

 بحران آب به درون منازل رفت؛

 شناسایی تجهيزات خانگی آب بَر/ برچسب مصرف آب هم طراحی شد

http://www.mehrnews.com/news/2862318 

آمده است :یک مقام مسئول در وزارت نیرو  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
بَر برای کنترل مصرف آب در   زان مصرف آب در هر یک از تجهیزات آبگفت: به دنبال تعیین می

 .بخش خانگی هستیم
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، تقي عبادي با اشاره به نحوه تدوین استانداردهای مربوط به تجهیزات خبرگزاری مهر به گزارش
استاندارد، تجهیزات بر اساس مصرف آب آب اظهارداشت: در کمیته استاندارد آب در سازمان ملي 

 .شوند بندي مي دسته

محیطي آب و آبفا گفت: برچسبي بر مبناي مصرف آب  مديرکل دفتر استانداردهاي فني و زيست
بیني شده که شبیه برچسب انرژي است و بر روي تجهیزات آب بَر نصب  بَر پیش  در هر وسیله آب

تاندارد تجهیزات آب به دنبال تعیین میزان مصرف آب در هر شود. وزارت نیرو عالوه بر موضوع اس مي
 .بَر برای کنترل مصرف آب در بخش خانگی است  یک از تجهیزات آب

شوند  بَر يا مصرف کننده آب به چند دسته تقسیم مي  وي با بیان اينکه استانداردهاي تجهیزات آب
قرار گرفته و نسبت به استاندارد اضافه کرد: در دسته اول فیزيک و جنس تجهیزات مورد بررسي 

شود و پس از اينکه مواد تشکیل دهنده شیرآالت و يا ساير لوازم  بودن يا نبودن آنها اظهارنظر مي
پذيري و...  گذاري، کیفیت مواد، میزان ضربه مورد تايید قرار گرفت، روي مواردي شامل دوام، رسوب

 .شود نظر مي بحث و تبادل

نام مصرف آب است   تري به غیر از استاندارد، بحث حساس  وزارت نیرو بهعبادي ادامه داد: هدف 
کنند.  بَر چقدر آب مصرف مي  شود که تجهیزات آب که بسیار حائز اهمیت بوده و در آن مشخص مي

وي با بیان اينکه در کمیته استاندارد آب در سازمان ملي استاندارد، تجهیزات بر اساس مصرف آب 
هايي   بندي شويي دسته هاي لباس د گفت: در مورد مصرف آب در ماشینشون بندي مي دسته

هايي وجود دارند که تا شش بار براي آبکشي، آبگیري و تخلیه  انجام شده، مثال لباس شويي
دهند، در نتیجه مصرف آب دو  ها اينکار را دو تا سه بار انجام مي شويي شوند و برخي لباس مي

کند که  اي را تعريف مي بنابراين سازمان استاندارد برنامه لباسشويي به يک میزان نیست؛
شود که با حجم مشخص از آب و در زمان معین  براساس آن میزان کثیفی مشخصي تعريف مي

 .تمیز خواهد شد

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: اگر اين آب از حد تعريف شده باالتر رود، جزو 
هاي خوب  بندي گیرد و اگر از آن حد مشخص کمتر شود، جزو دسته يهاي بعدي قرار م بندي دسته

بیني شده که شبیه برچسب انرژي است  گیرد و برچسبي هم بر مبناي اين مصرف پیش قرار مي
 .شود و بر روي تجهیزات آب بَر نصب مي

مديرکل دفتر استانداردهاي فني و مهندسي اجتماعي زيست محیطي آب و آبفا ادامه داد: 
بَر، عالوه بر ماشین لباسشويي شامل ماشین ظرفشويي، شیرآالت، فالش تانک،   یزات آبتجه

هاي گذشته  کولرهاي آبي و... است که تمامي اينها طي مباحثي که در ماه سردوش حمام، 
 .پیگیري و تدوين شده و مشخص شده هر يک از تجهیزات به چه میزان آب مصرف خواهند داشت

ید توجه داشت يک سردوش معمولي، در يک دقیقه با يک فشار مشخص چه وي با بیان اينکه با
هايي وجود دارند که  تر، سردوش هاي پیشرفته کند، يادآور شد: در تکنولوژي میزان آب استفاده مي

 .دهند با اختالط آب و هوا، مصرف آب را تقلیل مي

عي و زيست محیطي آب و عبادي با اشاره به اينکه دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتما
کمیته و زيرمجموعه تشکیل شده است خاطر نشان کرد: تاکنون در این دفتر کمیته  11آبفا از 

متناسب با لوازم و تجهیزات مصرف کننده آب نداشتیم که در سال گذشته به ضرورت وجود اين 
 .کمیته پي برده شد و مقرر شد مصرف آب نیز استانداردسازي شود

ول در وزارت نیرو با بیان اين مطلب که اين تجهیزات بسته به نوع مصرف، به کمیته این مقام مسئ
آب و يا کمیته فاضالب واگذار شد و سرانجام کمیته لوازم و تجهیزات مصرف کننده آب شکل گرفت 

ايم بیش از يک سوم  کمیته رسمي که به فعالیت مشغول هستند توانسته 11اضافه کرد: در 
 .ريزي را تدوين کنیم زمان مديريت و برنامهاستانداردهاي سا

 11وزارتخانه وجود دارد، ولي استانداردهايي که ما در اين  21وي تصريح کرد: در کشور بیش از 
اند برابري  هاي کشور تدوين کرده ايم، با نصف استانداردهاي که بقیه وزارتخانه کمیته تدوين کرده

 .ايم تاندارد کسب کردهکند و باالترين امتیاز را در بحث اس مي

================== 
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 ضرورت استفاده از فاضالب تصفيه شده با توجه به بحران خشکسالی

http://www.mehrnews.com/news/2863209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه اجرایی کردن احداث آمده است :  4۴تیر ۳1ش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ به گزار

 .تصفیه خانه فاضالب شهرستان بهارستان روز گذشته تشکیل شد

درصد از جمعیت شهری کشور  ۵1، رضا شایسته در این جلسه گفت: خبرگزاری مهر به گزارش
های  تأسیسات فاضالب قرار نگرفته اند و متأسفانه این موضوع پتانسیل بحرانتحت پوشش 

های جانوری و گیاهی را به دنبال خواهد  ها و تخریب زیستگاه بهداشتی، افزایش و شیوع بیماری
 .داشت

های خود  های اخیر در برنامه ریزی وی افزود: مدیران منابع آب می بایست با توجه به خشکسالی
فاضالب تصفیه شده شهری توجه ویژه داشته  منابع آب متعارف و غیر متعارف از جمله به کلیه 

  .باشند

شایسته با اشاره به اینکه یکی از عوامل تأثیر گذار محدود کننده در احداث و توسعه فضای سبز 
شهری بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک تأمین آب جهت آبیاری می باشد، اظهار داشت: در 

رایطی استفاده از فاضالب تصفیه شده و مطابق با استانداردهای زیست محیطی مالک چنین ش
عمل مهم ترین راه غلبه بر مشکل کم آبی است و همچنین این موضوع باعث افزایش حاصلخیزی 

 .خاک و نیز کاهش مصرف کودهای شیمیایی می شود

داره کل حفاظت محیط سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان تصریح کرد: ا
سازمان  ۸در پاسخ به استعالم کارگروه کمیسیون استانی ماده   ۸۸زیست استان تهران سال 

هکتار در شهر صالحیه جهت احداث  1۵امور اقتصادی و دارایی با واگذاری زمین به مساحت 
از تأسیسات تصفیه فاضالب شهری منوط به ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی ، قبل از آغ

 .عملیات اجرایی طرح موافقت کرده است

شایسته در این ارتباط ضمن انتقاد از عدم ارائه طرح ارزیابی زیست محیطی مربوطه از سوی 
شرکت آب و فاضالب و همچنین پیشرفت کند عملیات اجرایی طرح احداث سیستم تصفیه 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


ست ارزیابی زیست فاضالب تأکید کرد: کلیه طرحهای عمرانی شهرستان می بایست دارای پیو
مربوطه را به اداره حفاظت محیط زیست  محیطی باشند و شرکت آب و فاضالب باید سریعا طرح 

 .شهرستان ارائه کند

 
================== 

 :مدیرکل ميراث فرهنگی کرمانشاه درگفتگو با مهر مطرح کرد

 های اطراف طاقبستان جلوگيری شود چند روزی از برداشت آب چاه

http://www.mehrnews.com/news/2862581 

راث آمده است : مدیرکل می 49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ کرمانشاه در تاریخ 
فرهنگی استان کرمانشاه گفت: برای رسیدن به نتایج درست و روشن شدن علت خشکی 

 .چشمه های طاقبستان باید چند روزی برداشت آب از چاه های اطراف آن متوقف شود

شناسی به کرمانشاه  ، با اشاره به سفر مشاوران زمینخبرنگار مهر علی فعله گری در گفتگو با
برای بررسی علل خشکیدگی چشمه های طاقبستان گفت: خشک شدن دریاچه طاقبستان یک 

 مانع بر سر راه جهانی شدن آن است و ما حتما آن را پی گیری خواهیم کرد.

ن تشکیل شده به دستور استاندار در خصوص اینکه نتایج ستاد بحرا خبرنگار مهر وی در پاسخ به
در خصوص بررسی وضعیت طاقبستان به کجا رسیده است گفت: ظاهرا نتیجه ستاد بحران تا 

امروز این شده که به نظرشان برسد که یکی از دالیل خشکی آب چشمه ها اقدامات عمرانی و 
کم کردن ساماندهی میراث بوده است موضوعی کامال خنده دار که بیشتر فرافکنی برای 

 فشارهای افکار عمومی بر مسببین اصلی امر است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه تاکید کرد: برای بررسی بهتر در جلسه حفاظت آب 
پیشنهاد دادم اگر ممکن است سه روز برداشت آب از حوزه های شمال و جنوب طاقبستان 

 ظرات دوستان را قبول می کنیم.پیشگیری شود، اگر آب به چشمه ها باز نگشت ما تمام ن

ای  تصریح کرد: متاسفانه در حاشیه بلوار شهر کرمانشاه و نزدیکی شکارگاه طاقبستان عده وی 
های زراعی با مصارف آبی باال مانند  با حفر چاه در حال برداشت آب برای مصارف کشاورزی گونه

 نیز در این زمینه وجود ندارد. هندوانه و آن هم به شکل سنتی پرورش می دهند و ظاهرا نظارتی

فعله گری، هم چنین به وجود تعداد زیادی کارواش در اطراف طاقبستان اشاره کرد و گفت: این 
کارواش ها مجاز به استفاده از آب شرب شهری نیستند بنابراین باید بررسی شود که آب آنها از 

 .کجا تامین می شود و چه کسی به این کارواش ها مجوز داده است

 کارواش در اطراف طاقبستان شناسایی شده .۳حلقه چاه و  ۱۱

کارواش را در پایین دست سراب  21حلقه چاه و بیش از  1۴وی تصریح کرد: تاکنون تعداد 
طاقبستان که در سازند آبرفت جنوب است را کشف کرده ایم که هر کدام به نوعی مشغول 

 ن بستان هستند!برداشت آب از دل زخم خورده زمین منطقه طاقبستا

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در خصوص نظر ستاد بحران 
و کارشناسان محیط زیست که یکی از دالیل خشکی آب چشمه ها اقدامات عمرانی و 

و زهکشی غیر اصولی بوده است؟ گفت: این کار کامال براساس مطالعات  ساماندهی میراث 
 ها ایجاد نشده است. ه وبا این اقدام هیچ تغییری در خروجی چشمهکارشناسی بود

این اقدام یعنی زهکشی دو سال گذشته رخ داده و اگر قرار بر چنین اتفاقی بود باید  وی افزود: 
 پیش از این رخ می داد.

فعله گری، زهکشی انجام شده را تنها برای جلوگیری از رسیدن آب به سطح طاق ها و ممانعت 
سیب رسیدن به آنان دانست و گفت: هم اکنون طاقبستان به شکل اولیه خود بازگشته و از از آ

 گذشته خروجی همین بوده است.
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 وی تصریح کرد:ما تنها چشمه را به ساختار طبیعی و و اولیه خود بازگرداندیم.

 حداقل سه روز برداشت آب را از حوزه های شمال و جنوب طاقبستان متوقف کنند

یراث فرهنگی استان کرمانشاه یادآور شد: در جلسه حفاظت آب پیشنهاد دادم اگر مدیرکل م
ممکن است سه روز برداشت آب از حوزه های شمال و جنوب طاقبستان پیشگیری شود اگر آب 

 به چشمه ها باز نگشت ما تمام نظرات دوستان را قبول میکنیم. ولی متاسفانه توجهی نشد.

 زمند یک حرکت جدی و بدون هر گونه مسامحه ای هستیم.وی افزود: ما هم اکنون نیا

فعله گری تاکید کرد: ما موظفیم تمام احتماالت را بررسی کنیم. نباید فراموش کرد که در حوزه 
 متری آب بیرون کشیده می شود.11جنوب دریاچه از عمق چند 

دی نتایج یافته ها را وی تاکید کرد: برای بررسی این موضوع کارشناس به کار گرفته ایم و به زو
 رسانه ای می کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: االن از شمال و جنوب طاقبستان 
 بستان آب بیرون کشیده می شود آن هم از اعماق زمین!

وی با بیان اینکه، در سالهای اخیر مجوزهای زیادی در مورد حفر چاه داده شده و این مسئله عین 
میلیمتری باران اجازه  ۷11وز روشن است، گفت: در چند سال گذشته با وجود اذعان به کاهش ر

 حفر هزاران چاه را در استان داده شده است.

فعله گری تاکید کرد: برای روشن شدن موضوع حداقل باید برای چند روز برداشت از آب چاهها 
 متوقف شود و هر احتمالی بررسی و تایید شود.

========================= 

 :مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان به مهر خبر داد

 حلقه چاه غير مجاز در همدان مسدود شد ..۵

http://www.mehrnews.com/news/2862854 

مدیر عامل شرکت آب آمده است :  4۴تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/همدان در تاریخ 
حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان مسدود شده  ۸۶1منطقه ای همدان گفت: تا کنون 

 .است

با بیان اینکه یکی از راهکارهای مقابله با بحران آب و  خبرنگار مهر مرتضی عزالدین در گفتگو با
صرفه جویی در مصرف آب در حوزه کشاورزی و آب شرب انسداد چاه های غیر مجاز و نصب کنتور 

حلقه چاه غیر مجاز در  ۸۶1هوشمند بر روی چاه ها است، اظهار داشت: در همین راستا تا کنون 
 .شده است استان همدان مسدود

هزار متر مکعب در مصرف آب صرفه  ۵11میلیون و  4۸وی با بیان اینکه با انسداد این تعداد چاه 
حلقه چاه از ابتدای سال جاری تاکنون در استان همدان پر  211جویی شده است، بیان داشت: 

 .میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است 1۸شده که 

حلقه چاه  ۸۳حلقه چاه در اسد آباد،  ۴۴ه ای همدان در ادامه افزود: مدیر عامل شرکت آب منطق
حلقه  124حلقه چاه در فامنین،  ۳۳حلقه چاه در تویسرکان،  12۵حلقه چاه در رزن،  1۶2در بهار، 

حلقه چاه غیر مجاز در  1۳۵حلقه چاه در نهاوند و  ۶4حلقه چاه در مالیر و  ۷4چاه در کبودرآهنگ و 
 .ده استهمدان مسدود ش

وی با اشاره به اینکه سه هزار حلقه چاه فاقد پروانه در استان همدان وجود دارد، ابراز داشت: 
 .حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان شناسایی شده است 1۵11

عزالدین بیان داشت: پر کردن چاه های غیر مجاز از خرداد ماه سال گذشته در استان همدان آغاز 
 یز ادامه دارد.شد و در سال جاری ن
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=============== 

 :مهندسی کشاورزی خوزستان رئيس سازمان نظام نایب

 انتقال آب کارون منجر به بيکاری کشاورزان خوزستان شده است

http://www.mehrnews.com/news/2862737 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس سازمان  نایب آمده است :  4۴تیر ۳1تی مهر/اهواز در تاریخ به گزارش خبرگزاری دول
های کارون  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: انتقال آب از سرشاخه نظام

 .التحصیالن کشاورزی خوزستان شده است ان و فارغمنجر به بیکاری کشاورز

های مهم در  آبی، یکی از چالش اظهار کرد: بحران کم خبرنگار مهر آرش آقاپور زنگنه در گفتگو با
ویژه  بخش کشاورزی استان است که باعث شده درصد زیادی از محصوالت کشاورزی به

 ابستانه با کاهش روبرو شود.های ت کشت

های خوزستان،  وی افزود: کاهش نزوالت جوی، احداث سدهای متعدد، برداشت آب از سرچشمه
درجه حرارت باال و در نهایت تبخیر باال از جمله مواردی هستند که اثر مستقیم بر کاهش سطح و 

 شود. نندگان میعملکرد محصوالت کشاورزی خوزستان دارد و منجر به کاهش درآمد تولیدک

ترین  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تصریح کرد: مهم رئیس سازمان نظام نایب
مهندسی کردن فرآیند تولید است ولی متأسفانه این فرآیند با   مهندسی کشاورزی،  وظیفه نظام

ا مشکل روبرو شده و باعث شده تا تولیدکنندگان به دلیل کاهش درآمد، همکاری خود را ب
 مهندسی کشاورزی بهره کافی نبرند. مهندسان کشاورزی کمتر کرده و از اعضای سازمان نظام

مهندسی کشاورزی  التحصیل کشاورزی در نظام هزار فارغ 1۳بر  اکنون بالغ وی عنوان کرد: هم
 خوزستان عضو هستند که بیش از نیمی از آنها بیکار و جویای کار هستند.

ندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بیان کرد: این روزها اخبار مه رئیس سازمان نظام نایب
های لرستان، همدان، کرمانشاه، ایالم و  ناگواری مبنی بر انتقال آب از رودخانه کرخه به استان

رسد که باعث شده مردم  کردستان و انتقال آب از رودخانه زهره به استان بوشهر به گوش می
 د.هندیجان با مشکل روبرو شون
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آقاپور زنگنه ادامه داد: انتقال آب از رودخانه دز برای نگهداری فضای سبز استان تهران و چندین 
طرح دیگر انتقال آب در دست اجرا برای تاراج آب خوزستان است که عالوه بر بیکاری کشاورزان و 

عات اجتماعی التحصیالن کشاورزی، متأسفانه مردم را تحت تأثیرات منفی خود قرار داده و تب فارغ
 نیز در پی خواهد داشت.

های جاری خوزستان هستند و ما آخرین  استان، باالدست رودخانه 1۳وی یادآور شد: حدود 
رسند که اگر مسائل  های کارون، دز، کرخه، زهره و جراحی به آن می استانی هستیم که رودخانه

بسیار خطرناکی روبرو محیطی و تغییر اکوسیستم استان جدی گرفته نشود با اوضاع  زیست
 خواهیم شد.

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: مسئوالن استان و  رئیس سازمان نظام نایب
های آینده برای صیانت از  در رأس آنان نمایندگان مجلس وظیفه بسیار سنگینی در قبال نسل
کارون و همچنین سد های  منابع آب استان دارند. چه کسانی پاسخگوی انتقال آب از سرشاخه

ها  اند و ده شدن مزارع کشاورزی به نمکزار شده ازحد کارون و تبدیل گتوند که موجب شوری بیش
 مورد دیگر است؟

بینیم که  هفت نماینده از خوزستان در کمیسیون کشاورزی حضور داشته اما می  وی اضافه کرد:
ه نمایندگان مجلس با هماهنگی آمده ک ای نبرده است. آیا پیش خوزستان از این فرصت بهره

سازی الگوی کشت که مسئله بسیار مهمی است  سازمان جهاد کشاورزی در راستای فرهنگ
شود به  قدمی در جهت تأمین امکانات و اعتبارات الزم بردارند، همچنین اگر به کشاورزان گفته می

پرداخت معوض کشت برای آبی، سطح زیر کشت خود را پایین بیاورید آیا تدابیری مانند  دلیل کم
 آنان اندیشیده شده است؟.

=================== 

 ها مهاجرت کردند شن و ماسه پای محيط زیست لرستان را زخم کرد/ ماهی
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رویه  برداشت بی آمده است :  4۴تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / خرم آباد در تاریخ 
و ماسه از رودخانه و آالیندگی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی مرتبط با این حوزه  شن

 .ها شده است ها از رودخانه موجب زخم شدن پای محیط زیست لرستان و مهاجرت ماهی

هستند که در ابعاد : کارخانه های شن و ماسه از واحدهایی ها گروه استان - خبرگزاری مهر
مختلف می توانند آلودگی های زیست محیطی و تخریب طبیعت و بستر رودخانه ها را به همراه 

 داشته باشند.
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فعالیت غیراصولی این واحدهای صنعتی از یک سو موجب خسارات جدی به بستر رودخانه ها 
 ن واحدهای آالینده است.شده و از سوی دیگر آلودگی هوا، آب و خاک از دیگر پیامدهای فعالیت ای

افزایش ذرات معلق در هوا تا مسافت زیادی از محل فعالیت این واحدها موضوعی است که گاه 
 موجب ابراز نارضایتی و انتقاد افراد ساکن در محدوده کارخانه های شن و ماسه شده است.

 

موضوع دیگری  از سوی دیگر رهاسازی پساب و فاضالب ناشی از فعالیت این واحدهای آالینده
بوده که تبعاتی چون آلودگی خاک محدوده فعالیت و حتی در برخی موارد آلودگی آب رودخانه ها 

 را نیز به دنبال داشته است.

در این میان وضعیت فعالیت کارخانه های شن و ماسه در برخی شهرستانهای استان بارها 
ط زیست را وارد میدان کرده تا موجب انتقادات مسئوالن مختلف شده است، انتقاداتی که محی

 برای مقابله با آالیندگی این واحدها دست به دامن دستگاه قضایی شود.

میان  با بیان اینکه از خبرنگار مهر کامران فرمانپور رئیس اداره محیط زیست خرم آباد در گفتگو با 
ز اهمیت ویژه ای برخوردار است اظهار داشت: رودخانه ها از دیر منابع اساسی سازنده حیات آب ا

باز مورد توجه جوامع بشری بوده و در اساس زندگی و شكل گیری جوامع انسانی و تمدن های 
 بشری بسیار موثر واقع شده اند.

ها در حقیقت منابع حیاتی آب شیرین برای استفاده در امور کشاورزی، شرب،  وی افزود: رودخانه
روند و هرگونه آلودگی در آن ها می تواند بر  صنعت، تغذیه، انرژی، تفرج و توسعه به شمار می

 کیفیت زیست محیطی سایر بخش های طبیعت تاثیرگذار باشد.

 آلودگی رودخانه ها یكی از مهمترین معضالت زیست محيطی لرستان

ز نظر آلودگی دارای ظرفیت خود هر رودخانه ا رئیس اداره محیط زیست خرم آباد با اشاره به اینکه
پاالیی معینی است بیان کرد: چنانچه ورود آالینده ها بیش از حد پذیرش رودخانه باشد در این 

 صورت مشکالت زیست محیطی در آن به صورت پایدار در خواهد آمد.
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ت فرمانپور یادآور شد: آلودگی رودخانه ها یكی از مهمترین مسائل و معضالت زیست محیطی اس
 كه امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است.

وی رودخانه ها را آسیب پذیرترین اکوسیستم در برابر آلودگی دانست و گفت: اغلب منابع آالینده 
انسان زاد مانند صنایع و یا مناطق شهری و روستایی )به علت اتکاء آنها به منابع آب سطحی( در 

 رکز شده اند.اطراف و یا در نزدیکی رودخانه ها متم

 سرازیر شدن پسابهای کارخانجات توليد شن و ماسه به رودخانه ها

رئیس اداره محیط زیست خرم آباد با بیان اینکه وجود نخاله های ساختمانی در حاشیه شهرها به 
در اکثر  وفور دیده شده و این امر باعث شده رودخانه ها چهره زشتی به خود گیرند اضافه کرد:

های ناحیه شهری و مسکونی همواره کانون تخلیه فاضالبها، زباله ها و نخاله   نهشهر ها رودخا
 های ساختمانی است.

فرمانپور یکی از انواع آالیندگی های محیط زیست لرستان را پسابهای کارخانجات تولید شن و 
ی مناسب، تمرکز واحدها ماسه دانست و عنوان کرد: به علت نبود آمایش سرزمین و مکان یابی

تولیدی در استان درست انجام نشده است و به همین دلیل هر ساله شاهد سرازیر شدن پساب 
 ها به آب رودخانه ها و دریاچه ها و مرگ و میر آبزیان هستیم.

 



وی افزود: از هم اکنون باید برای مکان یابی شهرک های صنعتی استان چاره اندیشی شود تا از 
 وقوع خسارت بیشتر جلوگیری شود.

 فعاليت غير اصولی کارخانه های شن و ماسه در لرستان

کارخانه های شن و ماسه را موجب آلودگی های زیست  رئیس اداره محیط زیست خرم آباد وجود
محیطی و تخریب طبیعت و بستر رودخانه ها دانست و بیان داشت: فعالیت غیراصولی این 

ودخانه ها شده و از سوی دیگر واحدهای صنعتی از یک سو موجب خسارات جدی به بستر ر
 آلودگی هوا، آب و خاک از دیگر پیامدهای فعالیت این واحدهای آالینده است.

فرمانپور با اشاره به اینکه افزایش ذرات معلق در هوا و خروج پساب تا مسافت زیادی از محل 
محدوده کارخانه  فعالیت واحدهای تولید شن و ماسه موجب ابراز نارضایتی و انتقاد افراد ساکن در

های شن و ماسه شده است افزود: وضعیت فعالیت این واحدها در برخی شهرستانها بارها 
موجب انتقادات مسئوالن مختلف قرار گرفته به طوریکه این انتقادات محیط زیست را وارد میدان 

 کرده تا برای مقابله با آالیندگی این واحدها دست به دامن دستگاه قضایی شود.

رودخانه به عنوان یك اكوسیستم با ارزش زیستگاهی طیف گسترده ای از  ا بیان اینکهب وی
گیاهان، حشرات، پرندگان آبزی و ماهیان را از لحاظ غذایی تامین می کند اظهار داشت: روابط 

است كه بقای همدیگر را تضمین کرده و در صورت  اكولوژیك بین همه این موجودات به گونه ای
 ه هر یک از آن ها سایرین نیز از آسیب مصون نخواهند ماند.آسیب رسیدن ب

 

موقعیت استراتژیك رودخانه های استان لرستان  تصریح کرد: رئیس اداره محیط زیست خرم آباد
سبب شده تعداد زیادی از برداشت كنندگان شن و ماسه در درون و حاشیه رودخانه طوری پهنه 

 رودخانه و ساكنین آن بسته شود. بگیرند كه میدان مبارزه برای آبزیان

 برداشت رسوبات آبرفتی و بهره برداری بی رویه از بستر رودخانه ها

فرمانپور افزود: شتاب ناموزون توسعه اقتصادی و تولید واحدهای شن و ماسه وابسته به معدن 
رودخانه با ظرفیت محیط و منابع طوری انجام شده كه مشكالت زیست محیطی این واحدها 

تقیًما متوجه رودخانه شده و آثار سوء ورود آالینده های ناشی از فعالیت همین واحدهای شن مس
وی هدف اصلی از بررسی اثرات زیست محیطی  و ماسه به رودخانه تحمیل شده است.

واحدهای شن و ماسه روی رودخانه ها را شناخت اهمیت زیست محیطی رودخانه و عوامل 
چنین در این بررسی طرح های كنترل كننده پیشنهاد شده و در مخرب در آن دانست و گفت: هم

 نهایت نگهداری منابع با ارزش رودخانه مورد توجه قرار می گیرد.



برداشت رسوبات آبرفتی و بهره برداری بی رویه از بستر  رئیس اداره محیط زیست خرم آباد
نیكی دانست و افزود: همچنین رودخانه ها را موجب باالرفتن سطح اثرات زیانبار آلودگی های مكا

این امر موجب تغییرات در منطقه برداشت می گردد بطوریکه این تغییرات محدود به منطقه 
 برداشت نبوده بلكه كیلومترها پایین تر و باالتر می تواند ظاهر شود.

جمعیت  فرمانپور اضافه کرد: بروز این تغییرات در اكولوژی رودخانه سبب دگرگونی در تركیب و تعادل
زیستمندی آبزی رودخانه شده و در نتیجه باروری و كاركرد اكوسیستم و رژیم رودخانه را به شدت 

 كاهش می دهد.

 اختالل در سيستم تنفسی ماهی ها و مرگ و مير آنها

وی بهره برداری و برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ها را عامل بروز سه اثر اصلی 
تغییرات در كیفیت فیزیكی و شیمیایی آب  اند و گفت: این امور باعث ایجاددر رودخانه ها خو

رودخانه شده، در الگوی جریان طبیعی آب تغییر ایجاد کرده که این امر دگرگونی طولی و عرضی 
و همچنین باعث افزایش بار محیط زیست با مواد رسوبی معلق که  رودخانه را به همراه داشته

 ده خواهد شد.نتیجه آن تخلیه آب بو

رئیس اداره محیط زیست خرم آباد تصریح کرد: اثرات بیولوژیك برداشت شن و ماسه رودخانه با این 
كه پیامدهای منفی خاص خود را دارد اما تاثیر منفی این رسوبات و مواد معلق با مسدود كردن 

سبب اختالل در آبشش ماهیان بروز می كند لذا در صورتی كه تراكم بار مواد معلق زیاد باشد 
 سیستم تنفسی ماهیان شده و باعث مرگ و میر آن ها خواهد شد.

 

فرمانپور برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه را باعث وادار كردن ماهیان به مهاجرت در 
باالدست رودخانه و از بین رفتن مناطق تخم ریزی آن ها دانست و اضافه کرد: این امر تاثیر زیانباری 

 ثل و تخم ریزی بسیاری از گونه های ماهیان موجود در رودخانه گذاشته است.بر تولید م

وی افزود: بار رسوبی مواد معلق رودخانه مانعی در برابر تغذیه ماهیان بشمار می رود و از تغذیه 
 ماهیان كم و بیش جلوگیری می كند.

 لزوم صدور مجوز برداشت شن و ماسه در یک دوره معين محدود

برداشت شن و ماسه از رودخانه ها اشاره  محیط زیست خرم آباد به پیامدهای کیفیرئیس اداره 
کرد و گفت: صدماتی که برداشت شن و ماسه به محیط زیست رودخانه ها وارد می کند به 

 موقعیت، روش و نحوه فعالیت های مربوط به برداشت از بستر رودخانه ها بستگی دارد.

یزان برداشت شن و ماسه از رودخانه ها تاکید کرد و اظهار داشت: فرمانپور بر محدود کردن کامل م
بایستی واحدهای تولید شن و ماسه را به سمت برداشت این مواد از کوه ها تشویق کرد و 



همچنین مناطق فعالیت های برداشت و مجراهای آبریز را بایستی جدا کرد.وی افزود: در رودخانه 
حمل مواد رسوبی در آنها وجود نداشته یا بسیار کم است و یا هایی که عمدتا به دلیل وجود سد، 

در رودخانه هایی که مورد استفاده ماهیان مهاجر قرار دارد بایستی برداشت شن و ماسه به طور 
 کامل ممنوع شود.

 

مجوزهای برداشت شن و ماسه در یک  رئیس اداره محیط زیست خرم آباد تاکید کرد: الزم است
شده و بر حجم برداشت متناسب با مجوز صادره نظارت صورت گیرد همچنین  دوره معین محدود

 بهره برداران را به احیاء محیط زیست رودخانه پس از خاتمه فعالیت خود موظف کرد.

فرمانپور همچنین بر محدودیت برداشت مواد آبرفتی در دشت های سیالبی تاکید کرد و افزود: در 
و ماسه بایستی پیامدهای برداشت مورد ارزیابی قرار گرفته و مورد متقاضیان جدید برداشت شن 

 نتیجه آن قبل از صدور مجوز مشخص شود.

وی گفت: احداث حوضچه های ترسیب و آرامش برای تصفیه پساب خروجی به محیط پذیرنده 
   پساب از راهکارهای دیگر برای رفع مشکل در این حوزه است.

============ 

 ی در حوضه دریاچه نمک؛وضعيت قرمز منابع آب

 شوند هایی خطرناک تبدیل می هایی که به بمب دشت

 خبرنگار: زینب آخوندی



 

از جمله  دریاچه نمکآمده است :  4۴تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / قم در تاریخ 
میلیون هکتار مساحت تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته  4های آبریز کشور است که با  حوضه

 .کند و مانند بمبی وضعیت زیست محیطی استان قم را تهدید می

شود.  این روزها همه جا حرف از خشکسالی شنیده می :ها گروه استان - خبرگزاری مهر
 .تفاوتند ها به وحشت بیفتند و برخی البته بی ای که با تکرارش شاید خیلی کلمه

های آبسالی و خشکسالی همیشه وجود داشته که با بازه زمانی  از نظر علمی در طبیعت دوره
میلی لیتر در کمربند خشک  2۵1شود. کشور ایران با میانگین بارش ساالنه  منظمی تکرار می

 .میلی لیتر است 1۶1تر از کشور و سالی  د. میانگین بارش استان قم بسیار پایینجهان قرار دار

های هواشناسی  ای که باید در این زمینه به آن توجه کرد این است که ما هم خشکسالی نکته
ای تکرار  های هواشناسی به صورت دوره های هیدرولوژی. خشکسالی داریم و هم خشکسالی

تر هم هستند،  های هیدرولوژی که مهم گذارند اما خشکسالی ش اثر میشوند و بر میزبان بار می
های مختلف آبریز  اند. معموال کشورها به حوضه های انسانی به وجود آمده به واسطه فعالیت

 .اند ها را در خود جمع کرده هایی کنار هم آب شوند که در سطح زمین مانند قیف تقسیم می

توان به حوضه دریاچه ارومیه، دریای خزر و حوضه دریاچه  ن میهای آبریز کشورما از جمله حوضه
 .نمک که استان قم در آن قرار دارد، اشاره کرد

شود.  حوضه آبی در کشور به صورت جداگانه بررسی می ۳1به طور طبیعی مخاطرات و مشکالت 
استان  ۶قریبا میلیون هکتار مساحت دارد که ت 4حوضه دریاچه نمک که استان قم در آن قرار دارد، 

 .قم، تهران، البرز، مرکزی، همدان و زنجان را در خود جای داده است

به گفته رئیس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان قم، از لحاظ سیاسی و اجتماعی 
های تهران، قم و البرز را  در سطح کشور است چرا که استان  ترین حوضه حوضه دریاچه نمک مهم

 .کنند درصد جمعیت کشور در آن زندگی می 2۵و تقریبا  درخود جای داده
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سال است که تحت  11گوید حوضه دریاچه نمک حدود  می در گفتگو با مهر سید احمد شفیعی
آید خشکسالی در این حوضه قرار  تأثیر خشکسالی قرار گرفته و آنطور که از مطالعات ناسا برمی

 .بگیردنیست به این زودی پایان 

 درصد مساحت استان قم تاالب است که کامال خشک و شور هستند .۱

ها در هر  توان به آن توجه کرد وضعیت تاالب هایی که برای فهم معضل آب می یکی از شاخص
درصد مساحت استان قم تاالب است که به گفته شفیعی کامال خشک وشور  11منطقه است. 

 .راف تاالب هم سرایت خواهد کردهستند. کم کم وضعیت شوری به محیط اط

گوید: آبی که امروز  این کارشناس محیط زیست این وضعیت را هشداردهنده توصیف کرده و می
شود، روزی حقابه زیستی دشت مسیله بود. این  برای شرب شهرهای کرج و تهران استفاده می

مک را ها آن را پوشانده و ن دشت در گذشته فصل زمستان شرایطی داشت که سیالب
گرفت  شستند. شرایط گذشته این دشت به صورتی بود که حتی کشت دیم در آن صورت می می

شد اما امروز تمام آن پوشش گذشته از بین رفته  و پوشش گیاهی جذابی در آن منطقه دیده می
 .است

روستا در گذشته در دشت مسیله فعال و پویا بودند و کشاورزی  11وی با اشاره به اینکه 
اند و آنهایی هم که باقی  اند، اظهار داشت: امروز بیشتر آنها کامال خالی از سکنه شده داشته
 .اند اند، با هزینه هنگفت دولت سرپا مانده مانده
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شفیعی ادامه داد: در روستاهای دیگر نیز به دلیل پیشروی شوری، خاک و آب در حال شور شدن 
هزار برسد دیگر  1۴آب به باالی  EC اد چرا که وقتیاست و دیر یا زود آنها هم از نفس خواهند افت

های کویری به دلیل  شود، درختچه کند. از طرفی وقتی کشاورزی رها می هیچ گیاهی رشد نمی
 .آیند های تولید ریزگرد به وجود می شود، کانون روند و پوشش گیاهی نابود می شوری از بین می

 یزگرد وجود داردهزار هکتار اراضی مستعد ر ..۱در استان قم 

رئیس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان قم ابراز داشت: در حال حاضر در استان 
هزار هکتار به حالت بحرانی درآمده  ۴1هزار هکتار اراضی مستعد ریزگرد وجود دارد که  111قم 

 .است

قرار دارد و مردم اثر  های بحرانی تولید ریزگرد در مجاورت شهر قم به گفته وی یکی از همین کانون
 .بینند آن را در روزهایی که هوا ناآرام است می

شود در مورد  گویند محیط زیست پایه توسعه پایدار است. این واقعیت را می ایم که می زیاد شنیده
ای رسم کنید، شهرهای  کیلومتری دشت مسیله اگر دایره 1۵1استان قم به وضوح دید. در شعاع 

اشان، ساوه، تهران، ورامین، سمنان و... را خواهید دید که در صورت بحرانی بزرگی مانند قم، ک
شدن شرایط این دشت دچار مشکالت بزرگ زیست محیطی خواهند شد. حتی دما و مطلوبیت 

 .هوا در شهرها تحت تأثیر این تغییرات است

شفیعی درباره های استان قم در حال تبدیل شدن به یک کانون فعال تولید ریزگرد هستند.  دشت
گوید: اگر کشاورزی سنتی به شکل کنونی ادامه پیدا کند، اگر سرانه  ها می آینده این دشت

های صنعتی همینگونه گسترش داشته باشند و  مصرف همینطور رشد داشته باشد، اگر شهرک
ر ها و شهرهای اطرافش نباید متصو ها ادامه پیدا کند، آینده خوبی برای این دشت اگر خشکسالی

 .بود



 

های استان قم مانند بمبی وضعیت زیست محیطی استان قم را تهدید  شرایط امروز دشت
کند. واقعیت این است که مسائل مرتبط با محیط زیست و آب منحصر به یک استان نیستند و  می

 .گذارند ها روی یکدیگر اثر می استان

کنونی مقابله کند. الزم است در  تواند با مشکالت ناشی از روند استان قم هم به تنهایی نمی
استاندار حوضه آبریز دریاچه نمک در جلساتی  ۷گیری شده و  سطح ملی برای این موضوع تصمیم

اندیشی کنند. باید با توجه به مسائلی مانند آمایش سرزمین، آب  منظم برای رفع مشکالت چاره
 .متوقف کرد ای و ... روند رشد این مشکالت را مجازی، انتقال آب بین حوضه

=========== 

 سال آینده .۱آب در ایالم از دسترس خارج شد/نابودی کشاورزی استان در 

 



 

 

کاهش منابع آبی آمده است :  4۴تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / ایالم در تاریخ 
زیرزمینی استان ایالم طی سالهای اخیر باعث شده آب از دسترس خارج شود به طوریکه 

بخشهای مختلف استان از جمله کشاورزی طی سالهای آینده تحت تاثیر این بحران قرار می 

 .گیرند

: کاهش بارندگی و گسترش خشکسالی در سالهای اخیر باعث گروه استانها - خبرگزاری مهر
هزار نفری ایالم شده و عالوه بر این خشک شدن آب  ۶11کاهش شدید منابع آبی در استان 

های سطحی، کاهش سفره های زیرزمینی، بایر شدن زمینهای کشاورزی، کاهش رطوبت و 
 .افزایش بیایان در استان را به دنبال داشته است

حاضر در دو شهرستان جنوبی استان ایالم یعنی دهلران و مهران که مرزی هم هستند، در حال 
سانتیمتر سطح منابع آبی کاهش پیدا می کند، این یعنی آب در  ۸۵به طور میانگین ساالنه 

 .استان ایالم دارد از دسترس خارج می شود

ه داشته باشند، طی سال به عقیده کارشناسان اگر روند کاهش منابع آبی به همین منوال ادام
های آینده تبعات بسیار زیادی برای استان ایالم به همراه خواهد داشت و باعث کاهش تولید به 

 .خصوص در بخش کشاورزی که پایه توسعه استان است، می شود

به نظر می رسد با روند طی شده در سالهای آینده کشاورزی استان نابود می شود که باید از 
 .فکر راه حل و راهکار برای این مشکل اساسی در استان بود همین االن به

عمق مشکالت آنجا خود را نشان می دهد که در میان بخشهای مختلف مصرف کننده آب در 
استان ایالم، بخش کشاورزی و کاشت برخی محصوالت آبدوست، صدای انتقادات را بلند کرده 

 .این مشکل دارند است که باید دید مسئوالن چه راهکارهایی برای حل

برای بررسی وضعیت منابع آبی استان ایالم و نحوه مصرف آن در بخشهای مختلف استان از جمله 
کشاورزی سراغ کارشناسان و مسئوالن استان رفته ایم تا ببنیم آخرین وضعیت منابع آبی استان 

 .در چه حال است

 زمان ریسک برای منابع آبی استان ایالم نيست

مدیر آب و خاک وامور فنی ومهندسی سازمان جهاد کشاورزی ایالم اولین نفری  جبار عزیزبیگی
می گوید: زمان ریسک برای منابع آبی در استان ایالم  خبرنگار مهراست که در این ارتباط به

 .نیست و وضعیت بحرانی است

نابع آبی وجود داشته باشند با جرات اعالم می کنم در وی می افزاید: اگر همین روال مدیریت م
 سال آینده آبی برای کشاورزی وجود نخواهد داشت 1۵تا  11

این کارشناس ادامه می دهد: در حال حاضر شاهد حفر چاه های غیرمجاز آب در دشتهای 
چاه  ممنوعه استان یعنی دشت مهران، دهلران و دشت عباس هستیم و عالوه بر این تعدادی از

 .های موجود نیز از حد مجاز خود بیشتر برداشت آب دارند

حلقه چاه آب در در استان ایالم فعال است  ۳۸1عزیزبیگی اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 
 .مورد نیز به صورت غیرمجاز فعالیت دارند ۷2که 

ت، گفت: در حال عزیزبیگی با بیان اینکه منابع آب زیرزمینی استان به شدت در حال کاهش اس
حاضر باید در بحث مدیریت منابع آبی و همچنین اصالح کشت محصوالت کشاورزی در استان 

 .تجدید نظر شود
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وی با ذکر مثال کشت هنداونه به عنوان یک محصول پر نیاز در بحث آب اظهار داشت: در حال 
د که کشت این نوع مترمکعب آب مصرف می شو ۴۵1حاضر برای هر کیلو هندوانه چیزی در حدود 

 .محصول در استان افزایش یافته است

 21تا  1۵وی ادامه داد: برای هر هکتار خیار که هم اکنون در نقاط مختلف استان کشت می شود، 
هزار مترمکعب آب مصرف می شود که باید در روند کشت محصوالت کشاورزی که نیاز بیشتری به 

 .آب دارند، تجدید نظر شود

در حال حاضر از منابع آبی استان از جمله در حوزه کرخه واقع در شهرستان  وی عنوان کرد:
 1۵که این میزان برای   میلیون مترمکعب استفاده شده 1۴1تا  ۷1دهلران طی پنج سال گذشته 

 .هزار هکتار اراضی است

 کاهش شدید منابع آب زیرزمينی در استان ایالم

ن به سراغ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای برای بررسی وضعیت سفره های زیرزمینی استا
می گوید: به دلیل شرایط خشکسالی و  خبرنگار مهر استان ایالم رفتیم که وی در این ارتباط به

 .کمبود بارشها طی سالهای اخیر وضعیت منابع آبی استان بحرانی شده است

میلیون متر  ۳11د: کل پتانسیل آبهای زیرزمینی استان ایالم بیش از ذوالفقار مهدی زاده می افزای
درصد از این میزان استفاده می شود در حالی که الگوی کشوری استفاده از  41مکعب است که 

 .درصد آبهای زیرزمینی است ۶1

متر کاهش 11سال اخیر  11وی می گوید: سطح آبهای زیرزمینی استان ایالم در مهران طی 
سانتمتر در دشتهای استان شاهد کاهش منابع  ۸1تا  ۷1و در مجموع ساالنه بیش از  است یافته

 .آب زیرزمینی هستیم

 بيشترین مصرف آب زیرزمينی استان در حوزه کشاورزی است

میلیون مترمکعب آب از خروجی و ورودی آبهای  1۵وی ادامه می دهد: در حال حاضر ساالنه 
سال آینده سفره های منابع  21ی مواجه می شود و این یعنی تا زیرزمینی استان ایالم با کسر

 .آب زیرزمینی استان از بین می رود

اگر روال به همین شکل ادامه پیدا کند، کیفیت آبهای زیرزمینی به شدت   مهدی زاده عنوان کرد:
 .دکاهش پیدا می کند و دیگر استفاده از این آبها برای استان صرفه اقتصادی پیدا نمی کن
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این مسئول اظهار داشت: در حاضر بیشترین استفاده از آبهای زیرزمینی استان برای مصرف 
کشاورزی است که باید در این زمینه مدیریت الزم صورت گیرد چراکه وضعیت سفرهای زیرزمینی 

 .استان نامناسب است

دیریت مصرف آب در وی به راهکاری مدیریت آب در منابع زیرزمینی استان اشاره کرد گفت: برای م
این بخش نصب کنتورهای هوشمند در چاه های کشاورزی، تغذیه مصنوعی سفره ها، فرهنگ 

 .سازی و آموزش با اجرای طرح داناب و...در استان ایالم اجرایی شده است

 درصدی آب در حوزه کشاورزی استان درست نيست .۵مصرف 

گفت: اینکه گفته  خبرنگار مهر یز در این ارتباط بهعبدالرضا بازدار مدیر جهاد کشاورزی استان ایالم ن
درصد از آبهای استحصالی استان در بخش کشاورزی مصرف می شود درست  41می شود 

 ۶۴1نیست چراکه هم اکنون از یک میلیارد مترمکعب آبهای زیرزمینی و سطحی استان ایالم، 
درصد کل آبهای استان  ۶1آب برای کشاورزی مصرف می شود یعنی معادل  میلیون متر مکعب

 .است

هزار هکتار زمین آبی است و برای هر هکتار  ۸1وی عنوان کرد: در حال حاضر استان ایالم دارای 
 .به طور متوسط هشت مترمکعب آب مصرف می شود

 نباید بگویيم کشاورزی باید تعطيل شود

ستان ایالم ایجاد شده که خشکسالی و کمبود آب داریم و مصرف باال وی بیان داشت: فضایی در ا
است، که البته این مطلب درست بوده ولی ما آب را برای آبادانی می خواهیم که نیازمند مصرف 

 .درست است

میلیمتر بوده  ۴۵1این مسئول عنوان کرد: متوسط بارندگی های استان ایالم طی سالهای اخیر 
اهش یافته و این کاهش منابع آبی نیازمند مصرف هوشمندانه است نه اینکه که میزان به شدت ک

 .بگوییم کشاورزی باید تعطیل شود

هزار خانوار استان ایالم در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند که  ۶۷بازدار عنوان کرد: 
شهرهای اگر کوچکترین آسیبی به کشاورزی استان وارد شود، باید شاهد تعطیلی روستاها و 

 استان باشیم

وی افزود: مدل اقتصادی استان ایالم کشاورزی محور است، بنابراین باید دنبال راهکاری مدیریت 
مصرف بود که البته در این جهاد کشاورزی استان نیز طرحهایی به خصوص برای تغییر الگوی 

 .کشت در دست اجرا دارد

 کشت برنج و صيفی جات باید در استان تغيير کند
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در ادامه با ذکر دو مثال عنوان کرد: کشت برنج و صیفی جات در این مقطع در حوزه کشاورزی وی 
استان نباید انجام شود ولی سوال اینجاست کشاورز استان باید به جای این محصوالت چه چیزی 

 دیگری کشت کند؟

شود چراکه بازدار عنوان کرد: در حال حاضر هیچ خدماتی بابت کشت برنج در استان ارائه نمی 
میزان آب برای مصرف این محصول بسیار زیاد است و ما به سوی راهکارهای جدیدی از جمله 

 .توسعه محصوالت گلخانه ای در استان هستیم که نیاز کمتری به آّب دارند

 

وی افزود: توسعه سیستم های نوین آبیاری، افزایش کشتهای محصوالت زمستانه مثل چغندرقند 
 .کارها برای کشت جایگزین در استان استو...از دیگر راه

در حال حاضر وجود خشکسالی ها و کمبود بارشها منابع آب زیرزمینی و سطحی استان را با 
کاهش مواجه کرده است، به همین دلیل باید نحوه مصرف و مدیریت استفاده کردن از منابع آبی 

 .یر کندزیرزمینی به خصوص در برداشت از چاه های آب استان باید تغی

شاید بخش مهمی از آبهای استان در بخش کشاورزی مصرف می شود، به دلیل اینکه این بخش 
 .هزار نفری محروم ایالم است، نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد ۵۵1ظرفیت اول استان 

البته در بخش کشاورزی نیز نیازمند تغییرات جدی به خصوص در مورد کشت بعضی از محصوالت 
از آبی زیادی دارند، از جمله برنج و هندوانه هستیم و باید متناسب با ظرفیتهای استان که نی

 .محصوالت و راهکارهای دیگری جایگزین شود
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 :مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه در گفتگو با مهر

 چشمه های طاقبستان خيلی سریع از خشکسالی متاثر می شوند
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مدیرعامل آب آمده است :  4۴تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /کرمانشاه در تاریخ 
کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه ماهانه میزان آب های استان اندازه گیری منطقه ای استان 

می شود آمار نشان داده چشمه طاق بستان از بارش و يا عدم بارش و خشکسالی خیلی 

 .زود متاثر می شود

بار از علل خشکی چشمه های در خصوص آخرین اخ خبرنگار مهر کیاست امیریان در گفتگو با
طاقبستان، اظهار داشت: از زمان خشک شدن چشمه ها و اهمیت آن به عنوان نماد استان در 

کنار بازديدهای میدانی و بررسی موضوع توسط کارشناسان با سابقه در شرکت آب منطقه ای و 
خشکسالی و هم چنین دو جلسه در استانداری به ریاست استاندار، اصلی ترين عامل، بروز 

سال اخیر وعدم بارش برف که اصلی ترين منبع تغذيه در تابستان بوده، مطرح  11استمرار آن طی 
 و مورد تاکید است.

در پاسخ به اینکه توضیح آب منطقه ای در خصوص چاه های پایین دست چشمه ها که از این  وی 
ارتفاعات سنگي شمال سفره ها آب می گیرند، چیست؟ گفت: اين چشمه از سازند کربناته )

 چشمه( تغذيه می شود که با چاه های پايین دست ارتباط هیدرو لیکی موثر ندارد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه افزود: البته چاه جديدی در اين سال هاي اخیر حفر 
سط نشده است و چاه اشاره شده با رعايت فاصله الزم تعیین محل شده اند و قدمت ان بطور متو

 سال است. 11بیش از

وی در خصوص چاه هاي تنگه کنشت نیز، گفت: تنها چهار حلقه برای تامین آب شرب و بهداشت 
يگان مستقر و يک چاه آب شرب وجود دارد که ارتباط هیدرولیکی موثری حتی بر اساس مطالعات، 

 د.مشاور میراث فرهنگی براي ساماندهی محوطه طاق بستان انجام داده اند، ندارن

اندازه گیری آبدهی می شود، گفت: این   امیریان با بیان اینکه به طور عمده ماهیانه از سراب ها
اقدام در مورد طاقبستان نیز صورت می گیرد و براساس آمار مشاهده می شود که سیستم 

http://www.mehrnews.com/


 چشمه طاق بستان نوسان آبدهی از چند هزار لیتر در فصل بهار تا چند لیتر در فصل پايیز دارد و
 خیلی زود از بارش و يا عدم بارش متاثر می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه یادآور شده و تاکید کرد: با توجه به موارد ذکر شده 
 نظریه خشک شدن این چشمه ها به علت خشکسالی تقویت می شود و قابل تایید است.

استان کرمانشاه، علت خشکی  الزم به ذکر است، پیش از این نیز مدیر عامل آب منطقه ای
چشمه های طاقبستان را خشکسالی اعالم کرده بود و مدیرکل میراث فرهنگی استان نظری 

خالف این داشته و چاه ها و کارواش های اطراف این منطقه را عامل خشکی چشمه های 
زمین هزارساله و دریاچه طاقبستان می داند و میراث فرهنگی برای بررسی این موضوع از تیم 

شناسی کارشناس به کرمانشاه دعوت به عمل آورده و قول اعالم نتایج کارشناسان را نیز به 
 رسانه ها داده است.

============= 

 :در گفتگو با مهر مطرح شد

 درصدی از کنتورهای هوشمند آب در استان سمنان..استقبال 

 گفتگو: محمدحسين عابدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب کنتور های آمده است :  4۴تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /شاهرود در تاریخ 
هوشمند بر روی چاه های استان سمنان یکی از اولویت های مسئوالن و دولمتردان در 

ع رسانی نامناسب هنوز بسیاری از مالکان از پذیرش این کار است اما به واسطه اطال 4۴سال

 .سر باز می زنند

خب در حالی که مسئوالن لزوم نصب کنتور های هوشمند آب را به کمک بخش خصوصی مطرح 
چاه پروانه دار شهرستان شاهرود و ۷۸1کرده اند نگاهی به آمار نشان می دهد، از مجموع 

درصد از نصب کنتورهای  ۶1میامی، به صورت میانگین تنهاچاه دارای مجوز در شهرستان ۵۵1
 .هوشمند استقبال کرده اند



در این بین کنتورهای هوشمند به پدیده ای برای تقابل بین دولت و بهره برداران بخش کشاورزی 
تبدیل شده و برخی نصب این کنتورها را مانعی برای برداشت خود و به نوعی دخالت های بخش 

آبیاری می دانند و برخی دیگر آن را در اشاعه فرهنگ صرفه جویی بسیار مفید می  دولتی در امر
 .پندارند

اما نکته قابل توجه این است که برخی بهره برداران بخش کشاورزی به اذعان مسئوالن این 
بخش، هنوز هیچ اطالعاتی درباره این کنتور ها ندارند و این عدم آگاهی مخصوصا در بخش 

ده تا این بخش کمترین آمار استقبال از کنتورهای هوشمند را به خود اختصاص بسطام باعث ش
 دهد.

با نگاهی به آمار می توان دریافت هرچه از مرکز شهرستان دور شده و به بخش های دوردست 
 41کویری نزدیک می شویم، استقبال از کنتورهای هوشمند بیشتر می شود برای مثال از بین 

چاه بدون کنتور باقی مانده اند یا در منطقه بیارجمند تنها هشت چاه  ۶تنها چاه موجود در میامی 
 اما در بسطام، رودیان و دیزج شرایط متفاوت است.

شاید بتوان ریشه اصلی این فرایند را در فرهنگ اهالی مناطق و بهره برداران جستجو کرد. 
رعایت می کنند و تنها سه درصد از چاه های شهرستان سقف مجاز بهره برداری را 4۷همچنین 

 درصد کسانی که که از نصب کنتور هوشمند بر چاه های خود امتناع می ورزند، متخلف هستند.

 

کنتورهای هوشمند ترکیبی از یک کنتور دیجیتال برق مانند کنتوری که در همه منازل ما وجود دارد 
ان اکتیو و راکتیو با توجه به با یک کنتور حجمی آب که پارامترهایی از جمله برق مخصوصی با تو

 نوع الکتروپمپ را می سنجند و دبی های لحظه ای چاه ها و میزان مصرف را ثبت می کنند.

و پس از نصب در یکی 211۴این کنتور نخستین بار در پارک علم و فناوری تهران طراحی و در سال 
 "را کسب کرده است.از مزارع خراسان شمالی، جایزه ابتکاری اتحادیه آب "آی، دبلیو ای

این کنتور برای نخستین بار در استان های خراسان شمالی، کردستان، لرستان، سمنان، 
خراسان رضوی نصب شده اند، برای بررسی بیشتر این پدیده با محمد بخشی مدیر امور آب های 

 به گفتگو نشستیم. زیر زمینی شهرستان شاهرود

 چه ميزان است؟*استقبال از کنتورهای هوشمند در استان 

درصد کنتورهای هوشمند مورد نیاز چاه های برقی شهرستان  ۵1در این باره باید گفت بیش از 
درصد مالکان  ۶1توسط مالکان خریداری شده، همچنین نگاهی به آمار نشان می دهد که تنها 

رزی مطلوب چاه ها از این طرح استقبال کرده اند. البته استقبال مردم و بهره برداران بخش کشاو
بود چرا که از سه سال پیش در جلسات مختلف و کمیته های گوناگون درباره طرح های نوین 



آبیاری و مخصوصا کنتورهای هوشمند بحث و تبادل نظر شده و حتی بسیاری از بهره برداران 
کشاورزی از همان اول از این طرح استقبال کرده اند پس عدم اطالع رسانی به نظر صحیح نمی 

 د.آی

 

 *هزینه نصب کنتورها چقدر است؟ این مبلغ می تواند مانعی برای نصب کنتور باشد؟

میلیون تومان هزینه دارند ولی برای چاه آبی که ساالنه میلیون ها  ۶خیر کنتورهای هوشمند تنها 
تومان هزینه و درآمد را در گردش مالی خود شاهد است تقبل چنین هزینه ای چندان چشم گیر 

میلیون تومان قیمت دارند و  ۷11در شهرستان شاهرود چاه های آبی وجود دارند که امروز نیست. 
 میلیون تومان است پس این ادعا چندان صحیح نیست. ۴هزینه آب ملکی یکساعت از آنها 

از سوی دیگر بسیاری از این چاه ها مشترکان و سهامداران فراوانی دارند که این هزینه بین آن ها 
شود و به هر فرد میزان ناچیزی می رسد با این وجود بازهم طی توافق با شرکت سرشکن می 

خصوصی که کنتورهای هوشمند را توزیع می کند، قرار شده کنتورهای هوشمند به صورت 
 اقساطی در دو یا سه ماه و در برخی موارد خاص تا پایان سال به مالکان چاه ها فروخته شود.

 ونه خواهد بود؟* برخورد با افراد خاطی چگ
کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی باید بدانند با نصب این کنتورهای هوشمند، بسیاری از 
مشکالت بخش کشاورزی و آب کشاورزی شهرستان های شاهرود و میامی رفع خواهد شد و 

ند نشان دهنده اهمیت نصب این کنتورها است چرا که امروز مسئوالن ما به این نتیجه رسیده ا
 که باید از مدیریت منابع، به سوی مدیریت مصرف گام نهاد.

درباره برخورد باید گفت ما برای مالکان چاه ها اخطاریه فرستاده ایم، ناگفته نماند که بسیاری از 
مالکان چاه ها به صورت داوطلبانه نسبت به خریداری و نصب این کنتورها اقدام کرده اند اما 

 دارند که با وجود اضافه برداشت از چاه ها به این مهم تن نمی دهند. متاسفانه برخی نیز وجود

درصد از چاه های شهرستان، اضافه برداشت ندارند و مشکل عمده دولت با آن 4۷خوشبختانه 
سه درصدی است که متاسفانه سقف برداشت را رعایت نمی کنند و قطعا با آنها برخورد خواهد 

طرح و در همین رابطه اخطاریه به همه چاه ها فرستاده شده شد این موضوع در مراجع قضایی م
و با وجود اینکه برخورد های قهریه مانند قطعی آب چاه و جلوگیری از بهره برداری در دستور کار 

قرار ندارد، اما در برخورد با برخی افرادی که در مقابل این طرح ایستادگی می کنند، اضافه 
ه عدم استقبال از این طرح تشویق می کنند، مماشاتی به کار برداشت دارند و حتی مردم را ب

 نمی رود این امر اراده فرماندار ویژه شهرستان شاهرود را نیز به همراه دارد.



امروز مالکان چاه ها می دانند که موظف به تهیه و نصب کنتور های هوشمند هستند. البته تا 
صورت نمی گرفت اما از آغاز سال جاری سال های گذشته در این باره سخت گیری های خاصی 

و بروز ماه گرما و مشکالت کم آبی، برخورد با متخلفان و آن دسته از بهره بردارانی که از قانون 
 تمکین نمی کنند در دستور کار قرار دارد.

برای نمونه باید گفت در شهرستان میامی خوشبختانه وضعیت بهتر است و تنها شش چاه با این  
رو هستند که با آنها نیز برخورد صورت خواهد گرفت. این چند چاه نیز به زودی مشکل مشکل روب

خود را رفع می کنند. در بیارجمند نیز وضعیت مناسب است و تنها چند چاه وجود دارد که آن هم 
با همکاری دستگاه قضا در این شهر، حل و فصل خواهد شد اما در سایر شهرهای شهرستان 

 روبرو هستیم. هنوز با مشکالتی

 

*برخی معتقدند اگر دولت این کنتورها را رایگان نصب می کرد استقبال کشاورزان بهتر 
 بود. نظر شما در این خصوص چيست؟

باید گفت متاسفانه تصور غلطی که بین برخی بهره برداران کشاورزی شهرستان های شاهرود و 
ین کنتور ها اقدام می کند در صورتی میامی وجود دارد این است که دولت خود نسبت به نصب ا

که ما بارها گفته اسم دولت هیچ مسئولیتی در قبال خرید این کنتورها ندارد. البته این نکته را نیز 
باید بگویم که عدم حمایت دستگاه های دولتی در این طرح از ما و ذیربطان مشکل بزرگ تری 

اعتبارات چاه ها و کنتورها یاری نرسانده و است.متاسفانه هیچ دستگاه دولتی تا کنون در تامین 
ما نیز به تنهایی نمی توانستیم اقدام به توزیع، خرید، نصب و راه اندازی کنتورها کنیم، شاید با 

 اعتبارات بهتر می توانستیم تسهیالتی برای نصب کنتورها در اختیار قرار دهیم.

برداران درباره عدم نصب کنتورها توسط  با این توضیحات باید اعالم کرد بهانه کشاورزان و بهره
باید از افرادی که به صورت داوطلبانه نسبت به نصب این کنتورها  دولت بی اساس است ولی 

 اقدام کردند تشکر کرد چرا که این افراد اهمیت نصب این کنتورها را درک کرده اند.

 ول دارید؟* ضعف اطالع رسانی درباره نحوه عملکرد و نصب این کنتورها را قب

مسئوالن اداره آب و منابع زیرزمینی شهرستان، طی جلسات متعدد با دهیاران، شوراهای 
اسالمی، روحانیان اعزامی و ... اطالع رسانی به مردم و کشاورزان بارها تاکید شده است امروز 
به واسطه کاهش سطح آب های زیر زمینی لزوم نصب این کنتور ها بیش از پیش احساس می 

و این ضرورت می بایست به اطالع مردم و بهره برداران بخش کشاورزی برسد لیکن در این شود 
بین همه دستگاه های فرهنگی، خدماتی، اداری و ... باید دست به دست هم بدهند این قبیل 

اطالع رسانی ها و اقدامات مثبت روحانیت باعث شد تا در بیارجمند، میامی و روستاهای کالپوش 
جود دوری مسیر، استقبال به شدت چشم گیر بوده است لذا فکر نمی کنم اطالع و ... با و

 رسانی ضعیف بوده است.



 *بيشترین مشکالت شما در بحث کنتورهای هوشمند در کدام مناطق است؟

متاسفانه در مناطقی مثل چاه باقر، رودیان، دیزج، بسطام و ... مشکالتی وجود دارد برای مثال 
درصد بوده در حالی که در شهر مجن تنها چند چاه  ۶1تورها در رودیان و دیزج زیراستقبال از این کن

بدون کنتور باقی مانده اند. متاسفانه دست به دست شدن های فراوان این چاه ها و خرید و 
 فروش های متعدد باعث شده امروز تمرکز مان بر روی این مناطق باشد.

ر شهرها و مناطق دور دست و مخصوصا مناطق کویری البته باید گفت خوشبختانه این مشکالت د
چون بیارجمند، کالپوش، کردآباد میامی و .. کمتر است. ظاهرا هرچه از مرکز شهرستان دور می 
شویم استقبال مردم، همراهی و تعامل آنها با دولتمردان و درک افراد از مشکالت ناشی از کم 

 آبی بیشتر می شود.

صد چاه ها سقف برداشت را رعایت می کنند و حال آنکه عمده تخلفات در4۷به یاد داشته باشیم 
در زمینه عدم استقبال از کنتورهای هوشمند از آن سه درصد باقی مانده است که می توان با 

 تعامل بخش های قضایی، با این افراد برخورد کرد.

 

 *مطالبه کشاورزان امروز از شما در رابطه با کنتورهای هوشمند چيست؟

شاید بتوان مطالبه آنها را در همان موضوع نصب کنتورها دانست که باردیگر صریحا اعالم می کنم 
دولت در قبال نصب کنتورها هیچ وظیفه ای ندارد و این ادعای بهره برداران صحیح نیست از سوی 

ند دیگر شاید موضوع عدم آگاهی درباره این طرح را مطرح کنند که آن نیز موضوعیتی ندارد هرچ
 باید نصب کنتورهای هوشمند به هر حال مدیریت شود.

باید از دسته ای افراد که به صورت داوطلبانه نسبت به نصب این کنتورها اقدام کرند تشکر کرد چرا 
که اطالع رسانی در قبال نصب کنتورهای هوشمند از سه سال پیش و در خالل جلسات متعدد 

ورز و ... انجام شده است و ادعای برخی مبنی بر بخش های مختلف کشاورزی مانند خانه کشا
 اینکه اطالع رسانی ضعیف بوده و بهره برداران آگاهی نداشتند، غلط است.

*پيش بينی شما از استقبال بهره برداران آب های زیر زمينی از کنتور های هوشمند 
 بيش از ميزان کنونی بود؟

ولت با استفاده از ظرفیت های موجود و تعامل شاید بتوان گفت بله، البته باید گفت بهتر بود د
بخش های خصوصی، بهره برداران بخش کشاورزی و نهادهای دولتی نصب کنتورهای هوشمند را 

درصد  ۶1تا  ۵1انجام اما در حال حاضر باید این بحث را مدیریت کرد چرا که میانگین استقبال بین 
 در خور توجه نبوده است.

 هوشمند برایمان بگویيد؟ *درباره اهميت کنتورهای

درنهایت باید گفت نصب کنتورهای هوشمند برای چاه های برقی با وجود اولویت اصلی دولت در 
بخش مدیریت مصرف به جای مدیریت منابع، امری مهم است که باید در هر صورت انجام شود، 

نی اهمیت پیدا هرچند باید تاکید کنم که در این بین نقش رسانه های گروهی برای اطالع رسا
 می کند.



این نقد به مسئوالن اجرایی طرح کنتورهای هوشمند وارد است که تعامل با اصحاب رسانه را در 
دستور کار قرار نداده اند در صورتی که استقبال از این طرح همراه با پیش بینی ها پیش نمی رود 

 و باید به فکر اطالع رسانی افتاد.

ا به نفع کشاورزان بلکه به نفع همگان است، در شهرستانی که نصب کنتورهای هوشمند نه تنه 
درصد آب موجود در آن به مصارف کشاورزی می رسد، مدیریت مصرف در بخش های کشت و  ۸1

 باغات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

=========== 

 بحران آب به درون منازل رفت؛

 طراحی شد شناسایی تجهيزات خانگی آب بَر/ برچسب مصرف آب هم
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م مسئول در وزارت نیرو آمده است :یک مقا 49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
بَر برای کنترل مصرف آب در   گفت: به دنبال تعیین میزان مصرف آب در هر یک از تجهیزات آب

 .بخش خانگی هستیم

، تقي عبادي با اشاره به نحوه تدوین استانداردهای مربوط به تجهیزات خبرگزاری مهر به گزارش
ارداشت: در کمیته استاندارد آب در سازمان ملي استاندارد، تجهیزات بر اساس مصرف آب آب اظه
 .شوند بندي مي دسته

محیطي آب و آبفا گفت: برچسبي بر مبناي مصرف آب  مديرکل دفتر استانداردهاي فني و زيست
بَر نصب بیني شده که شبیه برچسب انرژي است و بر روي تجهیزات آب  بَر پیش  در هر وسیله آب

شود. وزارت نیرو عالوه بر موضوع استاندارد تجهیزات آب به دنبال تعیین میزان مصرف آب در هر  مي
 .بَر برای کنترل مصرف آب در بخش خانگی است  یک از تجهیزات آب

شوند  بَر يا مصرف کننده آب به چند دسته تقسیم مي  وي با بیان اينکه استانداردهاي تجهیزات آب
در دسته اول فیزيک و جنس تجهیزات مورد بررسي قرار گرفته و نسبت به استاندارد  اضافه کرد:

شود و پس از اينکه مواد تشکیل دهنده شیرآالت و يا ساير لوازم  بودن يا نبودن آنها اظهارنظر مي
پذيري و...  گذاري، کیفیت مواد، میزان ضربه مورد تايید قرار گرفت، روي مواردي شامل دوام، رسوب

 .شود نظر مي حث و تبادلب

نام مصرف آب است   تري به غیر از استاندارد، بحث حساس  عبادي ادامه داد: هدف وزارت نیرو به
کنند.  بَر چقدر آب مصرف مي  شود که تجهیزات آب که بسیار حائز اهمیت بوده و در آن مشخص مي

رد، تجهیزات بر اساس مصرف آب وي با بیان اينکه در کمیته استاندارد آب در سازمان ملي استاندا
هايي   بندي شويي دسته هاي لباس شوند گفت: در مورد مصرف آب در ماشین بندي مي دسته

هايي وجود دارند که تا شش بار براي آبکشي، آبگیري و تخلیه  انجام شده، مثال لباس شويي
نتیجه مصرف آب دو  دهند، در ها اينکار را دو تا سه بار انجام مي شويي شوند و برخي لباس مي

کند که  اي را تعريف مي لباسشويي به يک میزان نیست؛ بنابراين سازمان استاندارد برنامه
شود که با حجم مشخص از آب و در زمان معین  براساس آن میزان کثیفی مشخصي تعريف مي

 .تمیز خواهد شد

ده باالتر رود، جزو این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: اگر اين آب از حد تعريف ش
هاي خوب  بندي گیرد و اگر از آن حد مشخص کمتر شود، جزو دسته هاي بعدي قرار مي بندي دسته

بیني شده که شبیه برچسب انرژي است  گیرد و برچسبي هم بر مبناي اين مصرف پیش قرار مي
 .شود و بر روي تجهیزات آب بَر نصب مي

اجتماعي زيست محیطي آب و آبفا ادامه داد:  مديرکل دفتر استانداردهاي فني و مهندسي
بَر، عالوه بر ماشین لباسشويي شامل ماشین ظرفشويي، شیرآالت، فالش تانک،   تجهیزات آب

هاي گذشته  کولرهاي آبي و... است که تمامي اينها طي مباحثي که در ماه سردوش حمام، 
 .زان آب مصرف خواهند داشتپیگیري و تدوين شده و مشخص شده هر يک از تجهیزات به چه می
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وي با بیان اينکه باید توجه داشت يک سردوش معمولي، در يک دقیقه با يک فشار مشخص چه 
هايي وجود دارند که  تر، سردوش هاي پیشرفته کند، يادآور شد: در تکنولوژي میزان آب استفاده مي

 .دهند با اختالط آب و هوا، مصرف آب را تقلیل مي

ه اينکه دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي و زيست محیطي آب و عبادي با اشاره ب
کمیته و زيرمجموعه تشکیل شده است خاطر نشان کرد: تاکنون در این دفتر کمیته  11آبفا از 

متناسب با لوازم و تجهیزات مصرف کننده آب نداشتیم که در سال گذشته به ضرورت وجود اين 
 .مصرف آب نیز استانداردسازي شود کمیته پي برده شد و مقرر شد

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اين مطلب که اين تجهیزات بسته به نوع مصرف، به کمیته 
آب و يا کمیته فاضالب واگذار شد و سرانجام کمیته لوازم و تجهیزات مصرف کننده آب شکل گرفت 

ايم بیش از يک سوم  ند توانستهکمیته رسمي که به فعالیت مشغول هست 11اضافه کرد: در 
 .ريزي را تدوين کنیم استانداردهاي سازمان مديريت و برنامه

 11وزارتخانه وجود دارد، ولي استانداردهايي که ما در اين  21وي تصريح کرد: در کشور بیش از 
برابري اند  هاي کشور تدوين کرده ايم، با نصف استانداردهاي که بقیه وزارتخانه کمیته تدوين کرده

 .ايم کند و باالترين امتیاز را در بحث استاندارد کسب کرده مي

========== 

 :مدیرکل ميراث فرهنگی کرمانشاه درگفتگو با مهر مطرح کرد

 های اطراف طاقبستان جلوگيری شود چند روزی از برداشت آب چاه

ews.com/news/2862581http://www.mehrn 

آمده است : مدیرکل میراث  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ کرمانشاه در تاریخ 
شن شدن علت خشکی فرهنگی استان کرمانشاه گفت: برای رسیدن به نتایج درست و رو

 .چشمه های طاقبستان باید چند روزی برداشت آب از چاه های اطراف آن متوقف شود

، با اشاره به سفر مشاوران زمین شناسی به کرمانشاه خبرنگار مهر علی فعله گری در گفتگو با
گفت: خشک شدن دریاچه طاقبستان یک برای بررسی علل خشکیدگی چشمه های طاقبستان 

 مانع بر سر راه جهانی شدن آن است و ما حتما آن را پی گیری خواهیم کرد.

در خصوص اینکه نتایج ستاد بحران تشکیل شده به دستور استاندار  خبرنگار مهر وی در پاسخ به
ه کجا رسیده است گفت: ظاهرا نتیجه ستاد بحران تا در خصوص بررسی وضعیت طاقبستان ب

امروز این شده که به نظرشان برسد که یکی از دالیل خشکی آب چشمه ها اقدامات عمرانی و 
ساماندهی میراث بوده است موضوعی کامال خنده دار که بیشتر فرافکنی برای کم کردن 

 فشارهای افکار عمومی بر مسببین اصلی امر است.

یراث فرهنگی استان کرمانشاه تاکید کرد: برای بررسی بهتر در جلسه حفاظت آب مدیرکل م
پیشنهاد دادم اگر ممکن است سه روز برداشت آب از حوزه های شمال و جنوب طاقبستان 
 پیشگیری شود، اگر آب به چشمه ها باز نگشت ما تمام نظرات دوستان را قبول می کنیم.

ای  ه بلوار شهر کرمانشاه و نزدیکی شکارگاه طاقبستان عدهتصریح کرد: متاسفانه در حاشی وی 
های زراعی با مصارف آبی باال مانند  با حفر چاه در حال برداشت آب برای مصارف کشاورزی گونه

 هندوانه و آن هم به شکل سنتی پرورش می دهند و ظاهرا نظارتی نیز در این زمینه وجود ندارد.

د زیادی کارواش در اطراف طاقبستان اشاره کرد و گفت: این فعله گری، هم چنین به وجود تعدا
کارواش ها مجاز به استفاده از آب شرب شهری نیستند بنابراین باید بررسی شود که آب آنها از 

 کجا تامین می شود و چه کسی به این کارواش ها مجوز داده است.

 کارواش در اطراف طاقبستان شناسایی شده .۳حلقه چاه و  ۱۱
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کارواش را در پایین دست سراب  21حلقه چاه و بیش از  1۴صریح کرد: تاکنون تعداد وی ت
طاقبستان که در سازند آبرفت جنوب است را کشف کرده ایم که هر کدام به نوعی مشغول 

 برداشت آب از دل زخم خورده زمین منطقه طاقبستان بستان هستند!

ان کرمانشاه در خصوص نظر ستاد بحران مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است
و کارشناسان محیط زیست که یکی از دالیل خشکی آب چشمه ها اقدامات عمرانی و 

و زهکشی غیر اصولی بوده است؟ گفت: این کار کامال براساس مطالعات  ساماندهی میراث 
 ها ایجاد نشده است. کارشناسی بوده وبا این اقدام هیچ تغییری در خروجی چشمه

این اقدام یعنی زهکشی دو سال گذشته رخ داده و اگر قرار بر چنین اتفاقی بود باید  وی افزود: 
 پیش از این رخ می داد.

فعله گری، زهکشی انجام شده را تنها برای جلوگیری از رسیدن آب به سطح طاق ها و ممانعت 
ه خود بازگشته و از از آسیب رسیدن به آنان دانست و گفت: هم اکنون طاقبستان به شکل اولی

 گذشته خروجی همین بوده است.

 وی تصریح کرد:ما تنها چشمه را به ساختار طبیعی و و اولیه خود بازگرداندیم.

 حداقل سه روز برداشت آب را از حوزه های شمال و جنوب طاقبستان متوقف کنند

اد دادم اگر مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه یادآور شد: در جلسه حفاظت آب پیشنه
ممکن است سه روز برداشت آب از حوزه های شمال و جنوب طاقبستان پیشگیری شود اگر آب 

 به چشمه ها باز نگشت ما تمام نظرات دوستان را قبول میکنیم. ولی متاسفانه توجهی نشد.

 وی افزود: ما هم اکنون نیازمند یک حرکت جدی و بدون هر گونه مسامحه ای هستیم.

کید کرد: ما موظفیم تمام احتماالت را بررسی کنیم. نباید فراموش کرد که در حوزه فعله گری تا
 متری آب بیرون کشیده می شود.11جنوب دریاچه از عمق چند 

وی تاکید کرد: برای بررسی این موضوع کارشناس به کار گرفته ایم و به زودی نتایج یافته ها را 
 رسانه ای می کنیم.

ستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: االن از شمال و جنوب طاقبستان مدیرکل میراث فرهنگی ا
 بستان آب بیرون کشیده می شود آن هم از اعماق زمین!

وی با بیان اینکه، در سالهای اخیر مجوزهای زیادی در مورد حفر چاه داده شده و این مسئله عین 
میلیمتری باران اجازه  ۷11روز روشن است، گفت: در چند سال گذشته با وجود اذعان به کاهش 

 حفر هزاران چاه را در استان داده شده است.

فعله گری تاکید کرد: برای روشن شدن موضوع حداقل باید برای چند روز برداشت از آب چاهها 
 متوقف شود و هر احتمالی بررسی و تایید شود.

================ 

 :رئيس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی خبر داد

 های با محوریت رفع مشکالت آب در اولویت پيگيری رحط
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رئیس مرکز فناوری های آمده است :  4۴تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
نت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: طرح هایی که با محوریت رفع بحران راهبردی معاو

 .آب به معاونت ارائه می شود، سریعتر و خارج از دستور اداری پیگیری می شود

لمی و ، دکتر امید توکلی، رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت عخبرگزاری مهر به گزارش
فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت موضوع آب در کشور، بیان کرد: کارگروهی به ریاست 

دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و با عضویت معاون توسعه فناوری، معاون 
تجاری سازی و نوآوری، رییس مرکز فناوری های راهبردی، دبیر ستاد توسعه فناوری آب 

http://www.mehrnews.com/
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رسایش و محیط زیست، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب خشکسالی ف
سنتی و رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری معاونت علمی به همراه کارشناسان 

واحدهای مربوطه تشکیل شده است که طرح های مربوط به رفع معضالت و بحران آب را به صورت 
 .ویژه بررسی می کنند

ر این کارگروه، طرح هایی که توان رفع معضل آب در کشور را داشته باشند در کارگروه وی افزود: د
مطرح و به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرند تا سریع تر مراحل اداری موافقت نامه ها و 

 .تصویب را طی کنند

ح مالچ توکلی با اشاره به اینکه طرح های مختلفی در این کارگروه مطرح شده است، گفت: طر
پاشی خوزستان با همکاری سازمان مراتع و جنگل ها، طرح حذف نیترات، طرح پکیج تولید آب در 

زمان بحران و ... از جمله این طرح ها است که به صورت ویژه ای در این کارگروه مطرح و موانع 
 .موجود بر سر راه اجرایی شدن آنها رفع می شود

ت علمی در خصوص فعالیت این کارگروه بیان کرد: کارگروه رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاون
ویژه آب با هدف رفع مشکالت و بحران های موجود در کشور در زمینه آب که در حال حاضر بسیار 

جدی است، تشکیل شده است و تالش می کنیم با حمایت از ایده های نو در این حوزه، معضالت 
 .موجود در کشور را مرتفع کنیم

====================== 

 البرز/ ۲۱-آبی و مدیریت بحران آب در استانهای کشور بررسی پدیده کم

 زند خورد/ دیو خشکسالی در حوالی البرز پرسه می مرگ کرج استارت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمده است : بختک بحران آب روی  49تیر ۳1لتی مهر/ کرج در تاریخ به گزارش خبرگزاری دو
زند. در  های کشور افتاده است و دیو خشکسالی مدتی است همه جا پرسه می همه استان

این میان در پی انتقال آب رودخانه کرج به پایتخت می توان ادعا کرد که مرگ کرج استارت 

 .خورد می



پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

، در یک موضوع مشترک خبرگزاری مهر گزارشهای توليدی دفاتر سرپرستی استانهای
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه »است. نخستين پرونده ویژه استان ها با عنوان

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« نشينی در استانهای کشور
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، بحران کم آبی و کمبود منابع آبی در کشور، استان البرز و کالنشهر کرج با خبرنگار مهر به گزارش
ی پوشیده نیست. زنگ خطر بحران کم آبی از مرز و نیم میلیون نفر بر کس  2جمعیتی بیش از

شنیدن نیز گذشته است و هر از چند گاهی نصف شدن ذخیره آب پشت سدها شوکی به اذهان 
 .عمومی وارد می کند

در اینجا باید توجه شهروندان را به این نکته جلب کرد که محیط زیست سالم در گرو توجه به منابع 
ی متاسفانه البرزنشینان با تشدید آلودگی هوا و افزایش گرد و زیستی آب، هوا و خاک است، ول

غبار ناشی از بروز خشکسالی مواجه هستند و با توجه به این شرایط منابع آبی به ویژه رودخانه 
کرج دیگر جوابگوی تشنگی اراضی کشاورزی نیست به همین منظور باید با مدیریتی جهادی به 

 .اشیم تا به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار نشودفکر استمرار حیات رودخانه کرج ب

در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که خطراتی از جمله پایین رفتن سطح سفره های آب 
زیرزمینی، محیط زیست استان البرز را تهدید می کند و به همین منظور کلید حل این مشکل در 

عیت منابع آبی را مورد بررسی قرار داده جیب مسئوالنی است که باید با نگاهی کارشناسانه، وض
و دقت کنند اقداماتی همچون طرح تونل انتقال آب رودخانه کرج به تهران که قرار است بحران آب را 
در پایتخت به حداقل برساند باعث کمبود آب در کالنشهر کرج می شود و خطرات زیست محیطی 

که سرمایه ای ملی هستند با سهل انگاری در  زیادی به بار آورد در این صورت منابع ارزشمند آبی
 .معرض خطر قرار خواهند گرفت

 به تصویب رسيد ۵۹طرح انتقال آب رودخانه کرج به تهران سال 

بحران کم آبی مختص یک استان و چند شهر نیست گریبان همه استانهای کشور را گرفته است 
ن البرز را ویژه تر می کند حال با تفاسیر و در این میان انتقال تونلی آب رودخانه کرج شرایط استا

ارائه شده اگر اهمیت رودخانه کرج به عنوان رودخانه ای که در چهارمین جاده زیبای دنیا جاری 
است از اهمیت دریاچه ارومیه بیشتر نباشد کمتر هم نیست اما چرا تا کنون کمتر و تقریبا 

ی این شریان بی بدیل است توجهی نکرده هیچکس به بحران و فاجعه ای که در حال رخ دادن برا
 است.

برای بررسی وضعیت کم آبی در این استان نوپا و تازه تاسیس باید طرح انتقال آب رودخانه کرج به 
 به تصویب رسید را مو شکافی کنیم.  ۸۵تهران که با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان در سال 

هران آن هم از سد امیرکبیر نتیجه ای جز خشک شدن اجرای طرح انتقال آب رودخانه کرج به ت
سال باید شاهد فاجعه  4کیلومتری آن تا کرج ندارد. حال با گذشت  ۳1کامل این رودخانه و مسیر 

 چالوس که می تواند نبض سرمایه گذاری در البرز باشد، باشیم. –زیست محیطی در محور کرج 

کیلومتر  ۳1یرکبیر که موجب خشک شدن بیش از طرح انتقال آب کرج به تهران از خروجی سد ام
از این رودخانه می شود و کرج را از تنها مزیتش بی بهره می سازد، از دوره های پیشین برای ما 

به ارث رسیده است از آن زمان تا کنون این پروژه که بی تردید بودجه آن در حال حاضر بیش از هزار 
 ست و اقدامی موثر برای توقف آن صورت نگرفته است.میلیارد تومان شده است در حال انجام ا

آب رودخانه کرج به تهران در شرایط فعلی نیز انتقال می یابد اما از انتهای مسیر این رودخانه یعنی 
کیلومتر از این رودخانه بی بدیل به حیات خود ادامه می دهد اما  ۳1کرج، در این شرایط  -بیلقان 

تهران از سد امیر کبیر پروژه ای است که آب رودخانه کرج را از  طرح انتقال تونلی آب کرج به
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کیلومتر از این رودخانه منحصر به  ۳1خروجی سد توسط تونل به تهران انتقال می دهد و بیش از 
 فرد را خشک می کند.

مسئوالن وقت وزارت نیرو به ویژه مدیران آب منطقه ای تهران، آلودگی آب رودخانه کرج توسط 
 ۵کیلومتری را بهانه ای قرار دادند تا بیش از  ۳1گردشگری و مسکونی در این مسیر  واحدهای

هزار میلیارد تومان بودجه )البته به نرخ تورم امروز( برای اجرای تونل انتقال آب کرج به تهران هزینه 
 کنند هزینه ای که مرگ کرج را استارت زد.

دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم؛ رودخانه  این انتقال فجایع غیر قابل جبرانی را به دنبال
کرج تنها منبع سطحی تغزیه کننده سفره های زیر زمینی آب دشت کرج است و با اجرای انتقال 

کیلومتر از رودخانه کرج، طبق نظر  ۳1آب این رودخانه از محل سد کرج به تهران و خشک شدن 
 متر کاهش می یابد. 111کارشناسان سفره های آب زیر زمینی بیش از 

ماهی قزل آالی خال قرمز یکی از منحصر به فرد ترین ماهی های دنیا به شمار می رود که 
کیلومتری رودخانه کرج است که با انتقال آب  ۳1مهمترین خاستگاه و زیستگاه آن همین مسیر 

ا مولد هستند از هزار قطعه از این نوع ماهی که اکثر آنه 211رودخانه کرج از طریق تونل، بیش از 
 بین می روند و زیستگاه آنها به بیابانی برهوت بدل می شود.

در وانفسای بحران کم آبی، آلوده تر شدن هوای کرج تا مرز بحرانی یکی دیگر از ده ها فاجعه 
حاصل از انتقال آب رودخانه کرج به تهران از سد امیر کبیر است چرا که یکی از مهمترین مناطق و 

د اکسیژن و تصویه هوای کرج باغات جاده چالوس، حصار، کالک، سرحد آباد و وسیه منابع تولی
 است که متاسفانه با خشک شدن این رودخانه همگی خشک می شوند.

میلیون نفر از جمعیت البرز  ۳ابعاد این فاجعه زیست محیطی به اندازه ای است که بی تردید هر 
که این انتقال، به جز اکوسیستم کرج شهریار را درگیر را در بر می گیرد حتی کارشناسان معتقدند 

 این منطقه را کامال خشک می کند. کرده و

 حيات وحش محور چالوس در معرض خطر جدی قرار دارد

این معضالت تنها بخشی از آثار این فاجعه زیست محیطی است که ارائه شد. گرچه بهانه آب 
کیلومتر از رودخانه  ۳1ب از سد امیرکبیر و خشکاندن منطقه ای تهران و وزارت نیرو برای انتقال آ

کرج، آلوده شدن آب رودخانه در طول این مسیر توسط واحدهای گردشگری و منازل مسکونی 
 ۵است اما این بهانه ای بیش نیست چرا که به فرض صحیح بودن این ادعا، با درصدی از هزینه 

ران وزارت نیرو می تواند یک خط لوله فاضالب در هزار میلیارد تومانی پروژه انتقال آب کرج به ته
 حاشیه رودخانه کرج احداث و نسبت به ایمن سازی کیفیت و سالمت رودخانه کرج اقدام کند.

در فصل بحران کم آبی، انتقال آب رودخانه کرج باعث از میان رفتن محیط زیست بخشی از این 
حصر به فرد خود را دارد؛ در این خصوص محور می شود محوری که گونه های جانوری و گیاهی من

با مدیرکل اداره کل محیط زیست استان البرز گفتگویی ترتیب داده ایم؛ حسین محمدی با اشاره 
به اینکه پروژه خط انتقال آب توسط تونل از زیر سد در سالهای گذشته اجرا شده است، گفت: این 

پروژه های بزرگ مشمول بررسی های پروژه بدون ارزیابی های زیست محیطی انجام شده است 
 محیط زیستی هستند این پروژه بدون مطالعه اجرا شده است.

محمدی در ادامه با اشاره به بحران کم آبی که دامان کشور را گرفته است، و با بیان اینکه مقامات 
عرض استان در مقابل انتقال آب به پایتخت مقاومت کرده اند، افزود: حیات وحش این محور در م

 خطر جدی قرار خواهد گرفت.

محمدی الزام به رعایت حق آبه ها را ضرورتی دانست که باید از سوی مسئوالن مربوطه رعایت 
شود و گفت: حق آبه های کشاورزی، حق آبه های زیست محیطی و دیگر حق آب های این محور 

 باید رعایت شود.

نام برد و در پاسخ به این پرسش که وی از این منطقه به عنوان پیشانی زیست محیطی البرز 
خشک شدن درختان این محور در بروز و تشدید پدیده ریزگردها تاثیری دارد یا خیر؟ گفت: خشک 



شدن درختان در این محدوده بر روی پاالیش ریزگردها و همچنین آلودگی هوای البرز به ویژه 
 تاثیری غیر قابل انکار می گذارد.کالنشهر کرج 

 دشت اشتهارد در معرض فرسایش بادی استهکتار از  .۹

مدیرکل اداره کل محیط زیست البرز افزود: این محدوده در معرض فرسایش بادی قرار ندارد. کرج با 
مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند به همین علت خشک شدن این منطقه پدیده 

 آلودگی هوا را تشدید می کند.

باید متناسب با ظرفیت های محیط زیستی کشور باشد این در  این مسئول بیان کرد: فعالیت ها
حالی است که در سالهای گذشته از ظرفیت های طبیعی استفاده بی رویه کرده ایم این 

برداشت های بی رویه چالش های کمبود منابع آبی چه زیرزمینی و چه سطحی را به وجود آورده 
 اند.

ض فرسایش بادی است و دلیل چنین فاجعه زیست هکتار از دشت اشتهارد در معر ۵1وی گفت: 
محیطی که عامل گرد و خاک های محلی شده است برداشت های بی رویه از آب های زیر 

 زمینی در وانفسای کم آبی است.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به بحران کم آبی چه بر سر پوشش گیاهی 
غیر قابل انکار بر پوشش گیاهی دارد باید به دنبال احیای  استان خواهد آمد؟ گفت: کم آبی اثری

  مراتع و پوشش گیاهی باشیم.

، خبرنگار مهر در ادامه مدیرکل منابع طبیعی استان البرز در خصوص بحران کم آبی در گفتگو با
منابع طبیعی این است که با ارائه برنامه های گفت: با توجه به بارندگی های اخیر تالش اداره کل 

حفاظتی و توسعه ای بحث کمبود آب را مدیریت کند و در بخش منابع طبیعی تالش می کنیم که 
 بتوانیم تولید آب کنبم.

حسین میررجبی در ادامه با اشاره به بحران کم آبی و تاثیر این پدیده روی پوشش گیاهی گفت: 
و نویی است معتقدیم اگر پوشش گیاهی تقویت شود و از طرفی بحث تولید آب بحثی جدید 

فعالیت های آبخیزداری انجام شود می توانیم سفره های آب زیرزمین را تخلیه و به نحو مطلوبی 
 بهره برداری کنیم.

وی ادامه داد: اگر نتوانیم از سفره های آب زیرزمینی استفاده مطلوبی داشته باشیم مجبوریم از 
 در معرض تبخیر است استفاده کنیم.سدها که دو سوم آن آبهای پشت 

 درصد است ۱۹حق آبه کرجی ها از سد اميرکبير 

این مسئول گفت: باید در بحث تولید آب گام های استواری برداشته شود چرا که کمبود منابع آبی 
 رشد و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

البرز در پایان گفت: باید بتوانیم با مدیریت منابع طبیعی  مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
 آب های زیرزمینی را ذخیره و نفوذ آب در بسترهای سفره های زیرزمینی را تقویت کنیم.

اما جنس توضیحات نماینده مردم کرج در مجلس اسالمی کمی متفاوت است؛ محمدجواد کولیوند 
با اشاره به اینکه باید پایه اطالعات را درست بنا نهیم و سالهای سال  خبرنگار مهر در گفتگو با

است که آب رودخانه کرج به تهران منتقل می شود، اظهار کرد: آب یک موضوع ملی است و در 
 کمیته ملی آب در این موارد تصمیم گیری می شود.

و امیر کبیر در حوزه استحفاظی البرز و شهرستان کرج  وی در ادامه با اشاره به اینکه سد طالقان
قرار دارد، گفت: درست است که این سدها در استان البرز قرار دارد ولی ما از هر کدام از این 

 درصدی داریم و مابقی برای پایتخت است. 1۵سدها سهمی 

از این دو  این مسئول مدیریت سهم حق آبه را ضروری دانست و گفت: باید سهم حق آبه خود
سد را مدیریت کنیم اینکه بنشینیم و بگوییم چرا آب رودخانه کرج به تهران منتقل می شود؟ 

 درست نیست این آب باید منتقل شد.

 ميليون متر مکعب از سد طالقان و اميرکبير سهم البرز است ۹۹
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اه بنزین در نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی انتقال آب رودخانه کرج را با پاالیشگ
شوش دانیال )ع( مقایسه کرد و گفت: مگر می شود شوشی ها بگوییند نمی خواهیم بنزین به 

 کرج و یا دیگر شهرها منتقل شود؟!

کلیوند باز بر روی ارائه اطالعات درست تاکید کرد و گفت: در کمیته ملی آب حق آبه ها تقسیم 
هستیم باید تالش کنیم به تناسب سرانه می شوند با توجه به اینکه درگیر بحران کمبود آب 

 مصرف آب در البرز سهم خود را از حق آبه سدهای امیرکبیر و طالقان بگیریم.

وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر در کنار سهمیه حق آبه از ظرفیت های چاه های آب 
ز سد طالقان و امیرکبیر میلیون متر مکعب ا ۵۵زیرزمینی استفاده می کنیم، گفت: در حال حاضر 

  سهم البرز است که این مقدار جوابگوی استان نیست باید تالش کنیم این سهمیه افزایش یابد.

در این خصوص دادستان عمومی و انقالب کرج در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه 
ال گفت: همگان از با اصحاب رسانه داشت، در خصوص انتقال آب رودخانه کرج و نتایج این انتق

بحران کمبود آب با خبر هستند و می دانند که در شرایط بدی به سر می بریم چرا که بارش ها در 
 سالهای اخیر کم بوده است و همین موضوع باعث تشدید این بحران در کشور شده است.

پيامدهای زیست محيطی انتقال آب رودخانه کرج طی نامه ای به ریيس قوه قضایيه 
 شده است منتقل

حاجی رضا شاکرمی با اشاره به اینکه انتقال آب رودخانه کرج به پایتخت برای البرز تبعات زیست 
محیطی بدنبال دارد، گفت: در این مورد دغدغه جدی داریم به همین منظور رییس دادگستری 

 وقت استان سال گذشته در نامه ای به رییس قوه قضاییه با اشاره به معضالت زیست محیطی
 پیامدهای این انتقال را عنوان کردند.

این مسئول با اشاره به اینکه کم آبی به مرز بحران رسیده است و در حال حاضر ما ذخیره آب 
آیندگان را استفاده می کنیم، گفت: باید در این زمینه راه حل های علمی مورد بحث و بررسی 

ئه راهکارهای علمی از پساب حاصله در قرار بگیرد بنظر می رسد کارشناسان مربوطه باید با ارا
 پایتخت برای آب مورد استفاده در کشاورزی استفاده کنند.

  شاکرمی استفاده از آبیاری نوین را ضرورتی انکار ناپذیر دانست. 

در پایان باید گفت: با توجه به بارش های اخیر به تازگی مسئوالن مربوطه خبر از تکمیل ظرفیت 
داده اند ولی واقعیتی که از کسی پوشیده نیست این است که؛ سهم  اسمی سد امیرکبیر را

درصد است و با وجود بحران کم آبی بی تردید حتی  1۵کرجی ها از کل ظرفیت اسمی این سد 
اگر یک روز انتقال آب رودخانه کرج از تونل رخ دهد اکوسیستم رودخانه کرج با معضالتی روبرو می 

 شود که غیر قابل جبران است.
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یون رئیس کمیسآمده است :  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /همدان در تاریخ 

فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان از آمادگی مدیریت شهری برای همکاری و مشارکت 
 .با شرکت آبفای استان برای آموزشهای شهروندی و فرهنگ سازی کاهش مصرف آب خبر داد

دان، علی رضایی در جلسه و به نقل از روابط عمومی شورای شهر هم خبرگزاری مهر به گزارش
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا که با حضور معاون امور مشترکین شرکت آبفا همدان برگزار 

شد با بیان این که بحران آب یک موضوع ملی است، افزود: شهرداری همدان آمادگی دارد با 
وع مصرف بهینه استفاده از ظرفیت ها و بسترهای موجود در راستای آموزشهای شهروندی با موض

 آب با شرکت آبفا مشارکت داشته باشد.

رضایی با بیان اینکه این شرکت طرح پیشنهادی خود را برای کار مشارکتی به شهرداری ارائه دهد، 
مشارکت شهروندان در امر فرهنگ سازی را حائز اهمیت دانست و افزود: با تعامل و مشارکت 

 موفق عمل کرد.خوب می توان در اهداف آموزشهای شهروندی 

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا نیز با بیان اینکه شهرداری همدان با 
و هدر رفت آب در این   شرکت آبفا بیشترین همکاری را دارد، گفت: با توجه به شبکه های فرسوده

 زمینه باید اصالح این شبکه ها در اولویت کارها قرار گیرد.

تاکید بر اجرای طرح های جذب آبهای بارانی اظهار کرد: باید نقشه راهی برای محمد تبریزی با 
 تامین آب شرب و خط انتقال آب برای مصارف شرب پارکها و فضاهای سبز شهر تدوین شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی و امور اداری شورا نیز با بیان اینکه نهادینه کردن یک 
مروز زمان صورت می پذیرد، افزود: نخستین گام در امر فرهنگ سازی اطالع فرهنگ به تدریج و به 

 رسانی به روشهای مختلف است که باید به درستی انجام شود.

حسین قراباغی اضافه کرد: در راستای کاهش مصرف آب و نهادینه کردن فرهنگ شرکت آبفا و 
شهروندی وارد شده و با شهرداری می توانند با همگرایی و همسویی در حوزه آموزشهای 

 مشارکت اقداماتی را انجام دهند.
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معاون امور مشترکین آب و فاضالب استان همدان نیز از تدوین اولیه سندی در زمینه مصرف بهینه 
آب خبر داد و اظهار کرد: در این سند وظایف ارگانها و دستگاه های اجرایی استان در خصوص صرفه 

 اختیار سازمانها قرار خواهد گرفت.جویی مصرف آب تهیه شده که در 

سعید عبدهللا زاده اضافه کرد: نسخه ای از این سند به عنوان پیشنهاد در اختیار شورای اسالمی 
 شهر نیز قرار میگیرد تا بعد از دریافت نقطه نظرات و اعمال آنها، اجرایی خواهد شد.

خصوص صرفه جویی مصرف آب به  عبدهللا زاده به بیان پیشنهادات و درخواستهای شرکت آبفا در
شهرداری پرداخت و افزود: جداسازی کامل انشعابات فضای سبز از آب شرب شهری، تعمیر 

شیرآالت سرویس های بهداشتی و آبخوری پارکها، تغییر الگوی کاشت فضای سبز برای مصرف کم 
وات سطح شهر آب، آبیاری فضای سبز به صورت شبانه و استفاده حداکثری از آب چشمه ها و قن

 از این جمله پیشنهادات است.

==================== 

 مهر بررسی می کند؛

 رود/مسئوالن درحال پيگيری قطع طوالنی مدت آب در مجاورت زاینده

 
http://www.mehrnews.com/news/2862467 

 
 

 
 
 

قطع طوالنی مدت آب آمده است :  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /اصفهان در تاریخ 
رود طی یک ماه گذشته در حالی رخ داد که مسئوالن در  در مجاورت زاینده« دهق»در روستای 

 .اطالعی کرده و حتی آن را امری بعید برشمردند اعالم بی ابتدا از این موضوع
کیلومتری اصفهان قرار دارد و از  1۳٦، به گفته اهالی روستای دهق که در خبرنگار مهر به گزارش

به جز ساعات  توابع شهرستان فریدن است؛ از ابتدای ماه مبارک رمضان آب این روستا قطع است و
کمی از روز که آب باریکه ای در لوله ها جریان پیدا می کند و مردم مجبور به جمع آوری آب در دبه 

 .ها هستند در مابقی ساعات روز از این نعمت خداوندی محروم هستند
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حسنا مرادیان یکی از اهالی این روستا در این ارتباط به مهر می گوید: مردم روستای دهق حدود 
اه است که برای شستشو، استحمام و کارهای روزمره خود با مشکل روبرو هستند چرا که یک م

 .در بیشتر ساعات روز آب قطع می شود

وی افزود: در اواسط ماه مبارک رمضان این مشکل تا حدودی برطرف شد اما کمبود و قطعی آب در 
مردم منطقه مشخص  ایام عید سعید فطر نمود جدی تری پیدا کرده است که دلیل آن برای

 .نیست

با مسئوالن مختلفی تماس گرفت که اغلب آنها از این مسئله اظهار بی  خبرنگار مهر در این ارتباط
اطالعی کردند و حتی برخی از این موضوع اطالع نداشته و در جواب پیگیری های الزم رفع این 

این منطقه همواره با مشکل کمبود آب روبرو بوده است و بسیاری از  معضل بیان داشتند که
روستاهای این منطقه با تانکر آبرسانی می شود و این در حالی است که آب این منطقه به شکل 

 .لوله کشی بوده و مردم دهق تاکنون مشکلی در زمینه آبرسانی نداشته اند

خبرنگار  در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با در این ارتباط محمدعلی اسفنانی نماینده فریدن
در طول سالهای   ، اظهار داشت: منطقه فریدن از مناطق پرباران کشور و حتی استان است ومهر

 .گذشته در فصول پرباران تامین آب در روستاها به راحتی انجام می شده است

آب برخی چاه های تامین آب این  41مشکالت آبی منطقه و اینکه در سال  وی افزود: با توجه به
منطقه نیتراته تشخیص داده شد عالوه بر برخی اقدامات مقطعی قرار بر این شد که سیستم 

آبرسانی روستاهای این منطقه به شکل شبکه ای درآید تا اگر مشکلی برای یک روستا ایجاد شد 
اور وجود داشته باشد که بخشی از این پروژه انجام شده و مابقی امکان تامین آب از روستای مج

 .منتظر تامین اعتبار است

روستا در منطقه انتخابی من وجود دارد که با  ۸1اسفنانی بیان داشت: به طور کلی حدود 
هایی برای رفع این مشکالت ارائه شده و یا در حال انجام  مشکالت آبرسانی مواجه هستند و طرح

 .است

ادامه داد: آبرسانی به روستاهای دارای مشکل، به شکل سیار انجام می شود اما باید این  وی
مطلب را درنظر داشته باشیم که توان آبفار روستایی فریدن نیز تا اندازه ای است و با توجه به 

ر کمبود امکانات گاهی امکان دارد در فاصله آبرسانی سیار به یک منطقه بخش دیگری از روستا دچا
 .مشکل شود

نماینده فریدن در مجلس شورای اسالمی در ارتباط با اینکه منطقه دهق مشکل آبرسانی سیار 
ندارد، داری سیستم لوله کشی است و تنها جریان آب آن قطع شده است ضمن بی اطالعی از 

 .برای رفع مشکل موردنظر قول پیگیری داد  این موضوع

 کل دهققول های مسئوالن برای پيگيری رفع مش

تاجمیری سرپرست فرمانداری فریدن نیز پس از شنیدن مشکل فوق این مطلب را امری بعید 
دانست و گفت: تاکنون چنین گزارشی به فرمانداری نرسیده است و حدس من این است که به 

 .دلیل افزایش جمعیت در ایام تعطیل این مشکل رخ داده است

ا مدعی هستند آب آنها از ابتدای ماه رمضان با چنین وی در پاسخ به این که اما مردم این روست
روستا در این منطقه با تانکر آبرسانی می شود  11مشکلی روبرو شده است، ابراز داشت: اکنون 

 .و می توان مشکل این روستا را نیز با تانکر آب رفع کرد

با تانکر نیست سرپرست فرمانداری فریدن در پاسخ به این سوال که مشکل این منطقه آبرسانی 
چراکه دارای سیستم لوله کشی آب هستند؛ بیان داشت: به طور کلی وضعیت آب در این منطقه 

بحرانی است اما اینکه روستایی از ابتدای ماه رمضان آب نداشته باشد قابل قبول نیست و باید این 
در این زمینه مسئله را بررسی کنیم تا مشخص شود چرا از دهیاری و شورای این روستا اطالعی 

 .به ما نرسیده است
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همچنین محمد حسین قرائتی مدیرعامل آبفار استان اصفهان پس از اطالع از قطع طوالنی مدت 
آب در دهق فریدن اظهار داشت: در برخی مناطق روستایی در ایام عید سعید فطر به دلیل حضور 

به علت آب سهمیه بندی مسافران متعدد با مسئله کمبود آب روبرو شدیم که این مسئله هم 
 .شده بود

وی افزود: به طور مثال مناطقی همچون نطنز، برخوار و میمه به دلیل کثرت جمعیت ورودی به 
برخی روستاها در ایام تعطیالت عید سعید فطر تنها ساعاتی در شبانه روز دارای آب بودند تا در 

 .ساعات خاموش مخازن آب پر شود

 1۵2۳از مشکل پیش آمده برای روستای دهق بیان داشت: سامانه قرائتی با اظهار بی اطالعی 
در تمام ساعات شبانه روز در اختیار مردم است تا اطالعات و گزارشها در این زمینه به ما ارائه شود 

 .و ما نیز مدام در حال رصد این سامانه هستیم

بعید است که در وی اضافه کرد: شاید منظور مردم دهق همین قطعی چندساعته بوده است و 
این زمان طوالنی مردم با مشکل کمبود آب روبرو شده باشند و این مطلب به اطالع ما نرسیده 

 .باشد اما این مطلب را پیگیری می کنیم

 تایيد اطالعات قطعی درازمدت آب در دهق

گفتنی است ساعتی پس از گفتگوی خبرنگار ما با مدیر عامل آب و فاضالب روستایی، ایشان 
در اصفهان قطع آب طوالنی مدت در روستای دهق را  خبرگزاری مهرتماس با دفتر سرپرستی ضمن

تایید و در این ارتباط اعالم داشت پس از اطالع از این موضوع از طریق این رسانه با پیگیری های 
نکه این منطقه درکنار رودخانه زاینده رود انجام شده توسط شرکت آبفا مشخص شد که با وجود ای

واقع شده و دارای چاه های دایمی است اما در ماه های اخیر به دلیل پایین رفتن سفره های آب 
 .زیرزمینی دچار کمبود آب بوده است

وی افزود: به همین دلیل کمبود آب، آبدار این روستا برای تامین آب عادالنه در کل روستا در طول 
ورودی بخشی از روستا را می بسته است تا آب به دیگر بخش های منطقه برسد و در روز آب 

 .نیمه دیگر روز وضعیت برعکس بوده است

قرائتی بیان داشت: برای رفع این مشکل چاهی قدیمی در این منطقه که بالاستفاده بوده است 
ب رفع شده است تا پس از آزمایش سالمتی آب در مدار آبرسانی قرار گرفته و مشکل کمبود آ

اینکه در طول تعطیالت عید فطر به دلیل نوسانات برق پمپ آب سوخته و بار دیگر مشکل کمبود آب 
 .در منطقه تکرار شده است

وی ادامه داد: هم اکنون امکان نصب پمپ جدید وجود دارد اما با توجه به اینکه امکان سوختن 
قرار است ترانس برق این منطقه جابه جا شود تا  آن محتمل است با پیگیری از اداره برق  دوباره

 .مشکل به شکل کلی و مناسب رفع شود

=================== 

 در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد؛
 سيل حادثه وقوع علل از رودخانه حاشيه های زمين فروش و رویه بی وساز ساخت

 
رئیس کمیسیون  آمده است :  4۴تیر  ۳1ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

رویه و فروش  سالمت شورای شهر تهران گفت: حسب شواهد و قرائن ساخت و سازهای بی
های حاشیه رودخانه یکی از علل حوادث اخیر بوده که در محل خود جای بررسی و تامل  زمین
 .دارد
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هللا حافظی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای  به گزارش خبرنگار ایلنا، رحمت

و   ه به بارندگی اخیر و حادثه سیل در برخی از نقاط شمال غرب شهر تهرانشهر تهران با توج
وجودآمارهای ضد و نقیض از میزان تلفات و خسارات از سوی منابع   استان البرز اظهار کرد:

هزار نفر روستایی در محاصره سیل  ۳تا  211کشته،  12تا  ۸نفر مفقود ،  ١1تا  12از   مختلف
تار سیالب بیانگر این واقعیت است که سازمان مدیریت بحران کشور خودروی گرف ١1تا  ٦و 

و   است به یک تقسیم کار دقیق و مبتنی بر نظام مشخص بین اعضای سازمان هنوز نتوانسته
 .برای ارزیابی سریع حادثه دست یابد

رود  های این سازمان فاقد برنامه هستند؛ در حالی که انتظار می وی ادامه داد: کارگروه
های  و راهگشا باشد و ایجاد هماهنگی بین دستگاه  ایگاهی برای تصمیمات راهبردیج

مختلف نیز باید از مهمترین دستاوردهای این کارگروه باشد، ولی حوادث مکرر گذشته موید 
 خالف این موضوع است.

مدیریت   های هواشناسی، صدا و سیما، رئیس کمیسیون سالمت با اشاره به اینکه سازمان
توانند در کنار هم یک سیستم هشدار سریع را در  های ذیربط می ان، پلیس و سایر سازمانبحر

ها جزایری و پراکنده  بینی شکل دهند، تاکید کرد: متاسفانه این بخش مخاطرات قابل پیش
 اند؛ متحد و واحد عمل کنند. هستند و تاکنون نتوانسته

شاهد بودیم ولی دریغ از وحدت فرماندهی  بیدای مسئوالن را وی افزود: پس از این حادثه شب
و هماهنگی. وظیفه اصلی سازمان مدیریت بحران ایجاد این هماهنگی است که متاسفانه 

 شود. های چند سال اخیر مشاهده می ضعف در این حوزه در تمامی بحران

به گفته حافظی یکی از دالیل نقش بسیار ضعیف سیستم مدیریت بحران کشور، نداشتن  
ردهای مبتنی بر جامعه در مدیریت بحران از قبیل سامانه هشدار عمومی است. برای رویک

های  باش به طور رسمی تعریف نشده است و آموزش جامعه ما هنوز سطوح هشدار و آماده
های الزم برای این که هشدار به سمع افرادی که در  الزم به مردم ارائه نشده است و سیستم

 ود ندارد.معرض خطر هستند، برسد وج

حافظی با بیان اینکه یکی دیگر از نقاط ضعف حاکم بر این سازمان اعمال مصلحت در انتخاب 
مسئوالن و متولیان آن است که این مصلحت اندیشی باعث دور شدن افراد علمی و خبره از 

جایگاه مسئولیت شده است، گفت: شاهد هستیم که افراد سیاسی جایگزین افراد علمی و 
پذیری است  های پاسخ به بحران مسئولیت اند، از این روز قدم اول در باز کردن گره خبره شده

که اگر عذرخواهی و عزل مسئوالن مقصر در این حادثه را شاهد نباشیم، این گام برداشته 
 های آتی همچنان شاهد تکرار چنین حوادثی خواهیم بود. ها و سال نخواهد شد و در روزها ماه
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مت همچنین تصریح کرد: طی روز گذشته مردم بیمارستان به رئیس کمیسیون سال
شان بودند و این نیز بحرانی به دنبال بحران اول که هیچ سازمان یا  به دنبال عزیزان  بیمارستان

نهادی مسئولیت پاسخگویی به مردم را بر عهده نداشت، بود. باورنکردنی ترین زجرها و 
های آنها متحمل شدند و لذا ضروری است که در  دهها را مصدومین، مفقودین و خانوا استرس

اسرع وقت جلسات ترمیم ساختارها شکل گرفته و عذرخواهی از مردم تا درمان مصدومان، 
 ای در مورد صدمات و خسارات وارده صورت پذیرد. دفن اجساد و پیگیری امور بیمه

مدیریت بحران باید های ذیربط به خصوص سازمان  وی با اشاره به اینکه متولیان دستگاه
پاسخگو باشد، اظهار کرد: ما نیازمند ارتقای سطح فرهنگ ایمنی در جامعه هستیم و این 

ارتقای فرهنگ اول باید از مدیران جامعه شروع شود و متعاقب آن و در بعد مردمی نیز باید از 
 ها صورت گیرد. ها و منازل آموزش دانشگاه  ها، مدارس، مهدکودک

بینیم که ما به  سال گذشته داشته باشیم؛ می ٦1اگر مروری بر اتفاقات   د:حافظی ادامه دا
های انتقادی، جر و بحث و مناظره و دوباره  ایم و به دنبال آن تب داغ بحث بروز فجایع عادت کرده

سکوت و آرامش تا فاجعه بعدی. موج سینوسی این تب و لرزها هشداری است؛ برای 
 فکر مدیریت قبل از بحران باشند.  مان آرامش بهبحران کشور که در ز  مدیریت

رئیس کمیسیون سالمت گفت: نکته آخر این که حسب شواهد و قرائن ساخت و سازهای 
های حاشیه رودخانه یکی از علل حوادث اخیر بوده که در محل خود  بی رویه و فروش زمین

 جای بررسی و تامل دارد.

=============== 
 البرز/ ۲۲-مدیریت بحران آب در استانهای کشورآبی و  بررسی پدیده کم

 کنند برابر استاندارد آب مصرف می۳ها  آتش کم آبی در جان البرز /کرجی

 
حال حاضر که کشور  درآمده است :  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /کرج در تاریخ 

دست به گریبان دیو خشکسالی است، آتش کم آبی به جان بسیاری از استانها به ویژه البرز 
 .افتاده و در آینده نزدیک ممکن است این آتش تا عمق جان این استان جوان را بسوزاند

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « در استانهای کشورآب 

، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر توليدی دفاتر سرپرستی استانهای

http://mehrnews.com/news/2778990/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »نده ویژه استان ها با عنواننخستين پرو
 وانيد.بخ اینجا را می توانيد در« استانهای کشور

، در سالهای اخیر در میان حوادث طبیعی که برای بشر رخ داده است بحران خبرنگار مهر به گزارش
کم آبی و به دنبال آن خشکسالی بیش از همه نگران کننده بوده است در این میان؛ خسارات 

یده شوم است از ساير باليای طبیعی بیشتر آتش به اقتصادی و اثرات اجتماعی که ارمغان این پد
جان آدمی انداخته است با تفاسیر ارائه شده در ادامه باید گفت؛ در حال حاضر زمین گرم تر شده 
است و خشکسالی روی درجه گرما تاثیر گذاشته است بحران کم آبی گریبان جنگل ها و مراتع را 

وا را در بر داشته است به همین منظور باید اعالم های زيست محیطی و آلودگی ه گرفته و آسیب
کرد؛ نیاز به آب در آينده با افزايش جمعیت بیش از همیشه احساس می شود به همین منظور باید 

 مسئوالن و متولیان امر به این معضل توجه ویژه تری داشته باشند.

 درصد کاهش داشت ۳۱بارش باران طی سال جاری در کرج 

آبی در کشور و همچنین استان البرز که خطر بیابان زایی هم تهدیدش می کند، وجود بحران کم 
باعث می شود که کاهش بارش باران، مصرف بیش از حد سرانه های آب در حوزه صنعت، 

 کشاورزی و خانگی و وضعیت خشکسالی را در این استان جوان بررسی کنیم.

گفت: میزان  در گفتگو با مهر ناسی البرزدر این خصوص منصور رحمانیان مدیرکل اداره کل هواش
میلی متر است و این میزان نرمال  2۳۸بارندگی بلند مدت ساالنه طی چند سال اخیر در کرج 

 منطقه است.

در شهرستان کرج، گفت: مقدار بارش در سال  41اشاره به میزان بارندگی در سال  وی در ادامه با
درصد افزایش داشته  ۵4میلی متر بوده است که در مقایسه با بارش بلند مدت سالیانه  ۳۸1، 41

 است.

میلی متر بوده است که در مقایسه با  2۸۷، 41رحمانیان ادامه داد: مقدار بارش باران در سال 
 درصد افزایش داشته است. 21ارش سالیانه میزان ب

، میزان بارش 42میلی متر اعالم کرد و گفت: در سال  1۳2را  42این مسئول میزان بارش در سال 
 درصد کاهش داشته است. ۴۵نسبت به میانگین ساالنه 

در میلی متر اعالم کرد و گفت:  1۵4را  4۳مدیرکل اداره کل هواشناسی البرز میزان بارش در سال 
 درصد کاهش داشته است. ۳۳، میزان بارندگی نسبت به میانگین سالیانه 4۳سال 

درصد اعالم کرد و  ۶4.۸این مسئول به سال جدید اشاره کرد و میزان بارش بلند مدت امسال را 
میلی متر بوده است که  ۵۵.2خرداد ماه میزان بارش  2۵گفت: از ابتدای فرردین ماه سال جاری تا 

 درصد کاهش بارندگی داشته ایم. 21رش بلند مدت سالیانه نسبت به با

 درصد است ۱ميزان سرانه آب در حوزه صنعت البرز 

در ادامه در خصوص سرانه مصرفی آب در حوزه صنعت البرز رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
وضعیت سرانه مصرف آب در حوزه صنعت  در پاسخ به این پرسش که میزان در گفتگو با مهر استان

درصد از منابع آبی استان البرز به بخش صنعت  1اظهار کرد: طبق آمار  به چه میزان است؟
 اختصاص پیدا می کند.

عت در البرز را برای این بخش کم دانست و گفت: در ایرج موفق اختصاص یک درصد آب به بخش صن
 درصد آب به بخش صنعت اختصاص یافته است. ۳برخی از استان های کشور 

این مسئول در ادامه افزود: اختصاص یک درصد آب به بخش صنعت البرز باعث شده است مجوز 
ویت صدور مجوز برای بسیاری از طرح های که دارای آب بری هستند صادر نشود. در حال حاضر اول

 طرح های کم آب بر است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز بیان کرد: اگر بتوانیم سهم آب بیشتری از سد 
طالقان و امیرکبیر به بخش صنعت اختصاص دهیم می توانیم چرخ های اقتصادی را با سرعت 

http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/news/2777658/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DB%B2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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غال پایدار به معنای واقعی جامه عمل بیشتری به حرکت درآوریم در این صورت می توانیم به اشت
 بپوشانیم.

وی در پایان گفت: در استان البرز کشاورزی هم رونق دارد اگر بتوانیم در این بخش مصرف آب را 
 بهینه سازی کنیم به بخش صنعت کمک شایانی خواهد شد.

 آمار قطعی آب طی دو سال اخير ارائه نشد!

وضعیت  ستان البرز در پاسخ به این پرسش که میزاندر ادامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ا
میزان استاندار سرانه مصراف  سرانه مصرف آب در حوزه خانگی در استان البرز چقدر است؟ گفت:

لیتر در شبانه روز است و این در حالی است که هر  1۵1تا  12۵آب برای هر نفر در کشور بین 
 که تقریبا دو برابر استاندار کشور است. لیتر آب مصرف می کند 221کرجی در شبانه روز 

رضایی فر در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت آب در کالنشهر کرج افت دارد یا 
افزود: در کرج با افت کیفیت آب مواجه نیستیم آب در بهترین و مجهز ترین آزمایشگاه ها نمونه  خیر؟

 برداری و آزمایش می شود.

داشت بر روی آب مصرفی شهروندان خبر داد و گفت: در آزمایشگاه های کرج با وی از تاکید اداره به
 پیشرفته ترین دستگاه ها، آب آزمایش می شود و هیچ گونه مشکلی ندارد.

برای یافتن پاسخ این پرسش که آماری از قطعی آب در دو سال اخیر در کرج موجود است یا خیر 
 رد و آماری ارائه نداد.شرکت آب و فاضالب استان ما را همراهی نک

 درصد از کل سهم آب استان است .۲تا  ۹.ميزان مصرف آب در حوزه کشاورزی البرز 

در ادامه مدیراطالع رسانی سازمان جهادکشاورزی استان البرز میزان سرانه مصرف آب در حوزه 
البرز به لحاظ درصد از سهم آب استان اعالم کرد و گفت: استان  ۷1تا  ۶۵کشاورزی استان البرز را 

 راندمان آبیاری جزو استان های برتر کشور است.

امیربهادر ولیخانی در پاسخ به این پرسش که آیا اراضی کشاورزی در استان وجود دارد که به علت 
خشکسالی به طور کل از بین رفته باشد؟ بیان کرد: اراضی کشاورزی که به طور کل بر اثر پدیده 

د در استان وجود ندارد ولی برخی از اراضی کشاورزی که در گذشته خشکسالی از میان رفته باش
تن گندم برداشت کند در حال حاضر به دلیل کاهش بارندگی و منابع آبی  ۶کشاورز می توانست 

 تن رسیده است. ۵زیرزمینی برداشت محصصل به 

ت برخی از این کارشناس کشاورزی ادامه داد: بر اثر مسائل ناشی از تنش های حرارتی برداش
محصوالت در استان البرز نسبت به گذشته کاهش داشته است به همین منظور در این زمینه باید 

 الگوی مصرف آب در حوزه کشاورزی تغییر کند.

ولیخانی در پایان در پاسخ به این پرسش که در زمینه تغییر الگوی مصرف آب در حوزه کشاورزی 
در دستور کار دارد؟ گفت: برای استفاده از سیستم  سامان جهادکشاورزی استان چه راهکارهای

 های آبیاری نوین از جمله آبیاری به روش قطره ای و بارانی اعتبارات خوبی تخصیص یافته است.

 

در ادامه باید گفت؛ سیل مهاجرت به استان نوپای البرز معضلی جدی بشمار می رود و سبب 
ر روند رشد جمعیت در استان البرز عادی اگ شده است بحران کمبود آب بیشتر احساس شود.

شود خیلی از طرحهایی که در زمینه های مختلف از جمله تامین منابع آبی الزم برای مردم از 
آبفای استان  سوی دستگاههای اجرایی مطالعه شده به نتیجه خواهد رسید. گزارش های اداره

درصد نیاز جدید در بخش آب به وجود  ۶ البرز نشان از این واقعیت دارد که ساالنه در استان البرز
 درصد را نخواهیم داشت. ۶می آید حال اگر روند رو به رشد جمعیت عادی شود این 

 طرح جامع خشکسالی در البرز تهيه می شود



در ادامه با اشاره به اینکه بحث کمبود آب در کشور و همچنین استان البرز جدی است اشاره ای به 
ستانداری البرز می کنیم وی در جلسه بررسی و رفع مشکالت آب شرب سخنان مدیرکل بحران ا

خردادماه تشکیل شد با اعالم اینکه مشکل کم آبی به رغم بارشهای بسیاری در  ۳1استان که 
درصد منابع آبی برای شرب و صنعت استفاده می شود  21 البرز مرتفع نشده است؛ گفت: تنها 
 صورت گیرد. که باید تمهیدات جدی در این زمینه

باقری با اعالم خبر تهیه طرح جامع خطرپذیری خشکسالی افزود: تهیه این طرح راهکار مناسبی 
برای مقابله با بحران کم آبی است چرا که البرز به عنوان استانی نیمه خشک و خشک در 

 .سالهای اخیر به دلیل بارشهای کم با مشکالت کم آبی مواجه شده است

ع خشکسالی را راهی برای اجرای طرحهای استفاده بهینه از آب و طریقه باقری تهیه طرح جام
درست مصرف آب شرب در استان اعالم کرد و گفت: بررسی خشکسالی، آفات نباتی، گرد و غبار، 

زایی و مخاطرات جوی در طرح جامع خطرپذیری تدوین  سوزی در مراتع، سیل و زلزله، بیابان آتش
 شود. می

دانند در چه محیطی از  های اجرایی استان می بر اساس این طرح دستگاه به گفته این مسئول
 کند. پذیری قرار دارند و چه حوادثی حوزه استحفاظی آنها را تهدید می خطر و آسیب

مدیرکل بحران استانداری البرز با اشاره به اینکه مصرف آب شرب در کشور دو برابر متوسط جهانی 
 ای در زمینه خشکسالی و تهیه آب کشاورزی در البرز صورت گیرد. است، گفت: باید اقدامات ویژه

هزار حلقه چاه غیر مجاز در البرز خبر داد و گفت: اداره کل آب منطقه ای در سال  11وی از وجود 
فقره آن را شناسایی کرده است این چاههای غیر مجاز سبب کاهش آبهای سطحی  ۵۸1گذشته 

 های کشاورزی نیز پایین می رود.می شود که در نتیجه آن میزان آب

به گفته این مسئول آبفا با نصب کنتورهای هوشمند و شیرهای آبرسانی هوشمند گامهای موثری 
 را در زمینه مصرف بهینه آب آغاز کرده است به همین منظور باید در این زمینه فرهنگسازی شود.

 

 سریال قطعی آب هر ساله فصل تابستان در البرز اکران می شود

در حالی که مسئوالن امر کیفیت آب در کرج را بدون مشکل اعالم می کنند ساکنان گوهردشت و 
 باغستان از کیفیت بد آب و رنگ کدر این مایه حیات شکایت دارند.

ار خبرنگ مرتضی خزعلی یکی از کاسبان در منطقه باغستان غربی است وی در گفتگو با
گفت: کافیست در برخی از ساعات شبانه روز یک لیوان آب را زیر شیر آب بگیرید ذرات موجود  مهر

 در آب را که در حال ته نشین شدن هستند با چشم غیرمسلح خواهید دید.

خزعلی افزود: برای آب خوردن مجبور هستیم از آب معدنی استفاده کنیم با توجه به شروع فصل 
آب نیز شروع می شود برای آنان که فرزند کوچکی در خانه دارند این معضل تابستان قطعی های 
 دو چندان می شود.

سریال قطعی آب در  گفت: در گفتگو با مهر یکی دیگر از شهروندان که ساکن گوهردشت است
این شهروند افزود: سال گذشته بر اثر قطعی های هر هفته میهمان خانه های ما است.تابستان 

 آب مجبور می شدیم که از خانه اقوام که در محله های دیگر زندگی می کردند آب قرض بگیریم.

طیالت می این بانوی ساکن منطقه گوهردشت می گوید: قدیم ها تابستان آدمی را به یاد تع
انداخت در حالی که حاال؛ با شروع فصل تابستان باید در برخی از روزها دبه به دست در خانه اقوام 

 برویم.

در پایان باید گفت؛ با توجه به بحران کم آبی، پدیده تلخ خشکسالی عمده ترین مشکالت استان 
ان امر از هر ضرورتی البرز به ویژه شهرستان کرج است به همین منظور چاره جویی توسط متولی

ضروری تر است چرا که آمارها نشان از خشک شدن برخی حلقه چاه آب در کرج، دارد. در حالی 
که استان البرز در حال دست و پنجه نرم کردن با کمبود آب هستند جمعیتش سیر صعودی دارد و 
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ند اصال خوشایند نرخ رشد جمعیت در البرز بیش از دو برابر نرخ کشوری گزارش می شود و این رو
 .نیست

-http://www.mehrnews.com/news/2777658/%D8%A2%D8%AA%D8%B4
-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-6%D8%AC%D8%A7%D9%8
-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AC%DB%8C
-%DB%B2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%
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بنای  خرم آباد خشکيد/ خداحافظی آب با« رداب سنگیگ» گزارش خبری؛
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مطابق روال هر  آمده است : 49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ خرم آباد در تاریخ 
 .ساله با شدت گرفتن خشکسالی ها آب چشمه اثر باستانی گرداب سنگی خرم آباد خشکید
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، به دنبال شدت گرفتن خشکسالی ها در استان لرستان و به ویژه شهر خبرنگار مهر به گزارش
ک شد تا چشمه ای که آب آن در جوی تاریخی خرم آباد چشمه گرداب سنگی این شهر خش

 .های آجری محالت قدیمی شهر جاری بود تا مهرماه از این بنای تاریخی خداحافظی کند

اظهار  خبرنگار مهر مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در گفتگو با
سالی های سالهای اخیر هر ساله شاهد خشک شدن چشمه گرداب داشت: با توجه به خشک

 سنگی در تابستان هستیم.

محمدرضا امانی با بیان اینکه این چشمه فصلی در دو تا سه ماه تابستان فروکش می کند، افزود: 
 معموال اوایل تیرماه تا اوایل مهرماه این چشمه خشک می شود.

 

وی با بیان اینکه در سالهای دور هیچ گاه این چشمه خشک نمی شد، افزود: در یک دهه اخیر با 
 شدت گرفتن خشکسالی ها در لرستان شاهد کوتاه تر شدن عمر این چشمه فصلی هستیم.

رش های مناسب برف و باران در خرم آباد بودیم آب چشمه امانی یادآور شد: زمانی که شاهد با
 گرداب سنگی در وسط تابستان در نهرهای شهر جاری بود و مردم از آن استفاده می کردند.
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 گرداب سنگی قبل از خشکیدن

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با بیان اینکه حال دیگر 
چشمه های شهر خرم آباد از جمله سراب گلستان و شاه آباد نیز خوب نیست، یادآور شد: میزان 

 خروجی آب این چشمه ها نیز کاهش داشته و روز به روز کمتر می شود.

ه مهرماه سالجاری با آغاز بارشها چشمه گرداب سنگی خرم آباد وی ابراز امیدواری کرد که در نیم
 دوباره احیا شود.

 

علی امید سیفی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان نیز با تایید خشک شدن 
 اب سنگی اظهار داشت: این چشمه در حال حاضر خروجی آب ندارد.چشمه فصلی گرد

وی با بیان اینکه منبع تغذیه دریاچه کیو و چشمه گرداب سنگی خرم آباد یکی است، افزود: در 
 حال حاضر دریاچه کیو با انتقال آب سراب گلستان همچنان دارای آب است.



 

سیفی طول عمر گرداب سنگی را وابسته به میزان بارش برف و تغذیه سفره زیرزمینی آن 
دانست و یادآور شد: با توجه به کاهش بارش برف و باران در خرم آباد شاهد کوتاه تر شدن عمر 

 چشمه گرداب سنگی خرم آباد هستیم.

شهر خرم آباد دارای سراب ها و چشمه هایی با آب گواراست که نظیرشان در  بنابراین گزارش
دهنه سراب، بنام های سراب  ۵دهنه سرابهای منطقه،  11کمتر شهری وجود دارد. از تعداد 

 گلستان، مطهری، کیو، گرداب سنگی و دارایی در داخل شهر خرم آباد قرار دارند.

 



 خشکیدن چشمه گرداب سنگی

شهریور واقع شده  1۷گرداب سنگی در شمال غربی شهر خرم آباد دركنار میدان تختی، خیابان 
است. این بنا به صورت یک دیواره عظیم سنگی، بصورت مدور بر دور تا دور چشمه ای فصلی 

 .ستاحداث شده ا

متر و بلندي آن تا كف  ۳متر مربع با پهناي بیش از  2۵۶متر با محیط  1۸قطر داخلی دیوار اين بنا 
 .متر است 11چشمه حدود 

 

هدايت آب آشامیدني و توزيع آب در سطح شهر، براي  1۶1×41اين بنا داراي دريچه اي به ابعاد 
 .مشروب نمودن اراضي و بهره برداري از آسیابهاي آبي مسیر بوده است

مواد و مصالح آن از سنگهاي الشه همراه مالت ساروج )آهك و گچ و ... ( در مغزه و قواره ای در 
ه شده است که نما است كه در ساختمان پل شاپوري و خرابه های شهر شاپورخواست مشاهد

 .آن را منسوب به دوره ساسانی کرده است

 .در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسیده است 12۷۴اين بنا به شماره 
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 گزارش مهر؛

 کشيم موریان خشکيد آسمان تيره شد/ اینجا خاک نفس میجاز
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آمده است : خشکیدگی بخش قابل  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /کرمان در تاریخ 
های آبریز داخلی در جغرافیای کرمان و استانهای اطراف موجب  ها و حوزه خانهتوجهی از رود

 .های مردم کرده است بروز دائمی پدیده ریزگردها در کرمان شده و خاک را همنشین ریه

ردم استان کرمان گروه استان ها؛ تا چند ماه قبل خشکسالی مهمترین مشکل م -خبرگزاری مهر
بود اما از یک ماه قبل تا کنون تبعات ناشی از خشکسالی های پیاپی و بی توجهی مسئوالن 

 دوره های گذشته در رفع این خشکسالی ها یقه مردم کرمان را محکمتر گرفته است.

 این تبعات هیچ گاه اینقدر پر رنگ وارد زندگی مردم مناطق مختلف استان کرمان نشده بود.

ان از این قرار است که دیگر از ریزگردها در کرمان به عنوان یک پدیده نام برده نمی شود زیرا داست
 این روزها به هم نشین دائمی مردم تبدیل شده اند.

حدود یک ماه از نخستین زمانی که پدیده ریزگردها در کرمان خودنمایی کرد می گذرد در آن زمان 
دید به نام ریزگردهای شرقی آشنا شدیم و از همان مقطع بود از قول فرماندار ریگان با واژه ای ج

 که غباری از خاک اکثر شهرهای استان کرمان به خصوص در جنوب و شرق را فرا گرفت.

این روزها از کنار هر کرمانی که می گذریم صدای سرفه های خسته ریه های مردم را به سادگی 
ترین مشکل را تحمل کرده اند و بنا به اعالم می توان شنید در این میان بیماران تنفسی بیش

 افزوده شده است. مراجع درمانی بر تعداد بیماران تنفسی و حاد شدن بیماری های ریوی مردم

این مورد را بارها از سوی کارشناسان شنیده ایم و به نظر می رسد باید در روزهای آینده نیز 
چرا چنین وضعیتی در کرمان روی داده است و  بیشتر در این خصوص بخوانیم و بشنویم. اما اینکه

سرانجام کرمان نیز مانند خوزستان خواهد شد سوالی است که در مقابلش سکوت حاکم شده 
 است.

و هم اکنون مردم کرمان نگرانند که بر شدت این ریزگردها که هر روز آسمان کرمان را تیره تر می 
 کنند افزوده شود.

روزه سیستان هستند که حاال دیگر پا  121این ریزگردها بادهای  گفته می شود دلیل اصلی بروز
را فراتر گذاشته و هم تعداد روزهایشان زیادتر شده است و هم وسعت تاثیرگذاری این بادها، اما 

و  به نظر می رسد در این میان به سادگی از کنار کانونهای بحرانی بیابانی در کرمان گذشته
ای ریگان پیش از این هم در محاصره شنهای روان بودند و بیابان تا دهها روست فراموش کرده ایم

 پشت دروازه های شهرهای بزرگی مانند ریگان، فهرج، نرماشیر و بم پیش رفته است.
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خشک شدن باتالق بین المللی  خشکیدگی اکثر دریاچه های فصلی کرمان و از همه مهمتر
داشتن حتی یک قطره آب نیز در آن از جازموریان فجایع زیست محیطی در استانی است که 

 اهمیت فوق العاده ای به لحاظ زیست محیطی برخوردار است.

حاال دیگر بستر رودخانه هلیل رود نیز در پایین دست به دلیل احداث چندین سدی که بر روی این 
ه جازموریان بزرگترین باتالق شرق کشور نیز خشکید رودخانه زده شده خشکیده است و در نتیجه

 و دریاچه اش بیابانی خشک و بی آب و علف است.

دریاچه تک فرهاد ریگان نیز سالهاست خشک شده و رودخانه فهرج پشت سدی که بر روی آن 
احداث شده است آرمیده و صدها رودخانه فصلی و دائمی استان نیز همین سرنوشت تلخ را طی 

ای روانی شده که سایه شان بر کرده اند و بستر شنی این منابع آبی هم اکنون کانون شنه
 آسمان شهر افتاده است و آن را نفس می کشیم.

 خشک شدن جازموریان یک فاجعه زیست محيطی است

فرج هللا عارفی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی در جنوب استان کرمان 
طی در جنوب استان کرمان خشک شدن باتالق و دریاچه جازموریان را یکی از فجایع زیست محی

دانست و افزود: هم اکنون بستر این دریاچه که شامل دریاچه ای مرکزی و دائمی و باتالق 
اطرافش و در نهایت مراتع و علف زارهای وسیع بود کامال خشک شده و به بیابان تبدیل شده 

 است.

رتع به دلیل بی آبی هلیل رود نیز هکتارها جنگل و م وی تصریح کرد: در اطراف بستر رودخانه
خشک شده در حالیکه هلیل رود بزرگترین رودخانه شرق کشور است و از اهمیت فوق العاده ای 

 برخوردار است.

عارفی عامل خشکیدگی جازموریان را قطع شدن حق آبه این دریاچه به دلیل سدسازی بر روی 
 ند.رودخانه هایی دانست که در باال دست این رودخانه ها قرار گرفته ا

 باتالق بين المللی جازموریان مهمترین عامل تعادل اکوسيستم جنوب کرمان

عارفی ادامه داد: جازموریان مهمترین عامل تعادل در اکوسیستم جنوب استان کرمان محسوب 
می شود و خشک شدن این دریاچه زمینه را برای بروز گرد و غبار و مشکالت متعدد فراهم می 

 کند.

ت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی افزود: بر روی سر شاخه های هلیل نماینده مردم جیرف
رود سدهای متعدد احداث شده است و حق آبیه هلیل رود اختصاص نمی یابد چه برسد به اینکه 

 بخواهد این حق آبه ای به جازموریان برسد.

توجه جدی به این  وی گفت: مشکالت ناشی از جازموریان مانند دریاچه ارومیه است و ما خواستار
دریاچه و رفع بی آبی این دریاچه هستیم زیرا بستر بیابانی این دریاچه با اندک بادی که به 

 خصوص در فصل تابستان می زند موجب بروز گرد و غبار شدید و ریزگرد می شود.

ار هکتار هز 241هزار هکتار بیابان در جنوب استان کرمان داریم که  211میلیون و  وی ادامه داد: یک 
 کانون بحرانی هستند.

نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد افزود: هم اکنون جازموریان به کانون بزرگ ریزگردها در جنوب 
 استان کرمان تبدیل شده است و برای رفع این مشکل باید حق آبه این دریاچه تامین شود.

 کانونهای فرامرزی باید کنترل شوند

اظهارداشت: خشک شدن  در گفتگو با مهر ط زیست استان کرمانمحمود صفر زاده، مدیرکل محی
حوزه های آبریز و رودخانه ها و وزش بادهای فصلی عامل اصلی بروز پدیده ریزگردها در استان 

 کرمان در روزهای اخیر است.

کرمان یکی از این کانونهای فرسایش بادی است که باید در وی تصریح کرد: جازموریان در جنوب 
 راستای احیا و آبگیری مجدد این حوزه اقدام الزم انجام شود.
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کانون فرسایش دائمی فعال در استان کرمان شناسایی شده است و با  1۶وی افزود: هم اکنون 
بیابانی استانهای مجاور  وزش کوچکترین بادی منجر به بروز ریزگرد می شوند ضمن اینکه کانونهای

 نیز در بروز این پدیده در استان کرمان نقش قابل توجهی دارند.

صفرزاده ادامه داد: باید مطالعات علمی در خصوص میزان آلودگی هوا انجام شود اما هم اکنون 
ایستگاه افزایش  1۳آلودگی هوا در کرمان وجود دارد که تعداد آنها باید به  سه ایستگاه سنجش 

 میلیارد ریال نیاز داریم. ۸1ابد که برای رفع این مشکل به اعتباری معادل ی

وی گفت: باید بر این نکته تاکید کنم که استان کرمان عالوه بر کانونهای داخلی بروز ریزگردها تحت 
 تاثیر کانونهای فرامرزی نیز قرار گرفته است.

ل تشکیل شده است و سرپرست از سوی استانداری کرمان نیز کارگروهی برای حل این مشک
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان مسئولیت محوری در این کارگروه را به عهده دارد.

 تهيه سند مقابله با ریزگردها در کرمان

قابله با ریزگردها در می گوید: بررسیهای الزم برای م خبرنگار مهر جعفر رودری در این خصوص به
 این کارگروه که با دستور استاندار شکل گرفته در حال انجام است.

خاص کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای مقابله با ریزگردها از  های وی افزود: هدف گذاری
 اهمیت باالیی برخوردار است.

از بروز ریزگردها را انجام  یریرودری ادامه داد: باید اقدامات الزم برای مقابله و به خصوص پیشگ
 دهیم و همه دستگاهها باید پای کار باشند.

وی از آماده شدن سند مقابله با ریزگردها در کرمان خبر داد و افزود: تا کنون نیز جلسات متعددی 
 در استان کرمان در این خصوص تشکیل شده است.

ال بررسی دقیق دالیل بروز این وی در خصوص دلیل بروز ریزگردها در استان کرمان گفت: در ح
پدیده و تشدید آن در کرمان هستیم و باید اقدامات الزم در این خصوص انجام شود تا بتوانیم 

 کانونهای اصلی بروز این پدیده را از بین ببریم.

با وجود اینکه به نظر می رسد حساسیتهایی در بین مسئوالن استانی برای رفع مشکل ریزگردها 
ان ایجاد شده است اما نباید این نکته مهم را دور از ذهن داشت که کانونهای اصلی در استان کرم

بروز ریگردها در استان کرمان متعدد هستند وجود بیابانهای وسیع یزد در شمال کرمان و وجود 
روزه سیستان که  121بادهای دائمی که از سوی این استان به سمت کرمان می وزد، بادهای 

کانون بحرانی در  1۶برمی گیرد و کویر بزرگ لوت در شمال استان کرمان و  شرق استان را در
عمق استان کرمان موجب شده است بزرگترین استان کشور به طعمه جدیدی برای ریزگردها 

 تبدیل شود.
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 :دادستان گرگان

 تشکيالت قضایی در خصوص بحران آب گلستان دغدغه دارد
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http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/news/2863486/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85
http://www.mehrnews.com/news/2863486/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85
http://www.mehrnews.com/news/2863486/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85
http://www.mehrnews.com/news/2863486/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85
http://www.mehrnews.com/news/2863486/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85
http://www.mehrnews.com/news/2863486/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85
http://www.mehrnews.com/news/2863486/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85
http://www.mehrnews.com/news/2863486/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85
http://www.mehrnews.com/news/2863715
http://www.mehrnews.com/news/2863715


آمده است : دادستان گلستان  49تیر ۳1زارش خبرگزاری دولتی مهر/ گرگان در تاریخ به گ
گفت: تشکیالت قضایی دغدغه های خاصی در خصوص بحران آب در گلستان دارد و صیانت از 

 .منابع آبی را به عنوان یک وظیفه مهم و اصلی تلقی می کند

به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، دادستان گرگان  خبرگزاری مهر به گزارش
شرکت آب منطقه ای گلستان برای  مدیران شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: در دیدار با

جلوگیری از مصرف بی رویه و غیرمجاز خواستار اجرای آبیاری تحت فشار توسط سازمان جهاد 
 .کشاورزی باشد

االسالم سید مصطفی حقی در ادامه با بحرانی خواندن وضعیت منابع آبی استان،  حجت
خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و آگاه کردن مردم از این وضع بحرانی مهم است و باید بدانند که 

 .در آینده با چه خطری جدی روبرو هستند

اوزین به حریم رودخانه ها و وی بر اقدام و برخورد به موقع و قاطع با متخلفین منابع آب و متج
پیگیری تا زمان به نتیجه رسیدن احکام تاکید کرد و افزود: در همین راستا تمام همکاران قضایی 

 .همکاری الزم را در تمام موارد مسائل آب خواهند داشت

حجت االسالم حقی شرکت آب منطقه ای را از ادارات کلیدی نام برد و خاطرنشان کرد: با شرایط 
مده این شرکت باید تمام تالش خود را به کار گیرد تا از تخلفات احتمالی بخش آب جلوگیری پیش آ
 .شود

وی تصریح کرد: در هر موردی که نیاز به همکاری دارد با ما مکاتبه شود تا در صورت نیاز در شورای 
ی الزم مطرح کنیم و در اسرع وقت دستورات قانون حفاظت از اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال

  در برخورد با متخلفان صادر شود.

در ادامه این دیدار، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به برنامه این شرکت در 
سالی آبی جاری برای مقابله با تخلفات احتمالی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی 

حبان چاه های کشاورزی، پخش و بحران کم آبی و به منظور آگاهی بخشی کشاورزان و صا
هم ادامه  اطالعیه ها و ارسال پیامک به مالکان چاه ها در سال آبی جاری انجام شد و هم اکنون

 .دارد

علی نظری آگاهی بخشی به مردم از بحران آب را مهم توصیف کرد و گفت: مردم وقتی آگاهی 
مردم می توانیم با مسائل و  پیدا کنند خودشان پای کار می آیند و در این صورت با کمک خود

 .چالش های بخش آب مقابله کنیم

وی در این دیدار ضمن تشکر از همکاری مسئوالن قضایی در برخورد با متخلفان منابع آبی و 
  متجاوزان حریم رودخانه ها، خواستار همکاری هر چه بیشتر دادستان و مسئولین قضایی شد.

ن مسائل و مشکالت قضایی در بخش آب را مطرح کردند گفتنی است در این دیدار هریک از مدیرا
 .و دادستان مرکز گلستان راهکارهای الزم را ارائه نمود

============ 

آبی و مدیریت بحران آب  بررسی پدیده کم
 قم/ .۲-در استانهای کشور

جوالن خشکی در سرزمين آفتاب/ قم در 
 آبی غرق شد بحران بی

 گزارش:زینب آخوندی
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 آمده است : استان قم  چند سالی  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / قم در تاریخ 
کند. بحرانی که  سالی است با بحران کم آبی و پدیده خشکسالی دست و پنجه نرم می

 .و تمام امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است کیفیت زندگی مردم

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه گزارشهای « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

، در یک موضوع مشترک است. خبرگزاری مهر توليدی دفاتر سرپرستی استانهای
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه نشينی در »نخستين پرونده ویژه استان ها با عنوان

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« استانهای کشور

http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A
-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-F%D9%87

%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C 

ای غیر قابل  ای نه چندان دور به منطقه ان قم در آیندهاست»  :گروه استانها - خبرگزاری مهر
های گذشته بارها از زبان کارشناسان و  این هشداری که در سال« شود.  سکونت تبدیل می

ایم شاید آنقدر سنگین و ترسناک باشد که نشنیده گرفتن و باور نکردنش  برخی مدیران شنیده
تفاوت  تر از چیزی است که بتوان نسبت به آن بی تر جلوه کند اما واقعیت سهمگین برایمان آسان

واقعیت این است که هرگز و در هیچ مقطع تاریخی دیگری از حیات طبیعی این سرزمین، .بود
های آب زیرزمینی، مرگ  رفت سفره زایی تا این حد، کاهش و پس شاهد شتاب نرخ بیابان

های تولید  یش خاک، تشدید چشمهها، افزایش نرخ فرسا ها و دریاچه ها، خشکی تاالب رودخانه
گرد و خاک و طغیان ریزگردها، فرونشست و خودسوزی زمین و سرانجام خالی شدن 

دهد حتی امروز هم برای  ایم. وضعیتی که نشان می های روستایی در استان قم نبوده سکونتگاه
 .توقف دخالت در محیط زیست و اتالف منابع آبی دیر است تا چه رسد به فردا

کل حفاظت محیط زیست استان قم یکی از کسانی است که وضعیت خشکسالی را در مدیر
 .داند کشور ما بحرانی می

رویه از منابع آبی و  های بی برداری با اشاره به اینکه بهره در گفتگو با مهر رحمان دانیالی
شود، اثراتی روی محیط زیست گذشته که جبران آن به  روز بیشتر میهایی که روز به  برداشت

های استان قم در حالت بحران قرار دارد و  سادگی میسر نخواهد بود اظهار داشت: وضعیت تاالب
وی مشکالت حوزه محیط زیست را به دو دسته درون استانی و برون .باید برای آن فکری کرد

ریشه تمام مشکالت مربوط به خشکسالی منحصر در استان بندی و ابراز کرد:  استانی تقسیم
 .ها را در خارج از استان بررسی کرد نیست و باید راه چاره

http://mehrnews.com/news/2778990/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم افزود: بخش اعظم مشکالتی که امروز در دریاچه نمک رخ 
 .های بیش از حد خارج از محدوده استان قم است برداری داده به دلیل بهره

ها و اراضی کشاورزی است که موجب کاهش تولید  ادامه داد: مشکل دیگر شور شدن آب وی
 .شود محصول می

 

 کار کارشناسی دقيق انجام نشده

دانیالی قدم اول برای مقابله با این مشکالت را مطالعات دقیق و درست دانست و گفت: تا کنون 
وی افزود: مشکل .ها انجام نشده است ای برای مقابله با این بحران کار مدون کارشناسی شده

دیگری که در این زمینه داریم این است که آماری که ارائه می دهیم مطالعه شده نیست و بر 
 .ها ارائه شده است اساس یک سری تخمین

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم اظهار داشت: البته بخشی از مشکالت واضح است و به 
را دید. یکی از آنها از بین رفتن پوشش گیاهی و دیگری وضعیت  توان آنها راحتی با چشم می

بحرانی دریاچه نمک است که اگر برای آن فکری نکنیم در آینده بحران عظیمی برای استان به 
 .وجود خواهد آورد

امروز شکست خورده بودن تفکرات مهندسی در مدیریت منابع آب برای همه ثابت شده است. 
ان عقیده دارند و تنها و آخرین راه مدیریت مصرف در منابع موجود است و به تقریباً تمام کارشناس

 .توان دل بست های آبخیز نمی هایی مانند شیرین کردن آب شور یا انتقال آب بین حوزه روش



 

 !خشکسالی نه بی تدبيری

قم  ای استان این عقیده مدیرعامل شرکت آب منطقه« تدبیری...  نگویید خشکسالی؛ بگویید بی»
ها  شود، ذهن گوید اینکه مدام صحبت از خشکسالی می درباره وضعیت کنونی استان است. او می

کنند که اگر یک سال باران خوب بارید  کند. گاهی افراد گمان می را از واقعیت ماجرا منحرف می
ابع آن در رویه استفاده کرد درحالیکه استان ما یک استان کویری است و من توان از منابع آبی بی می

 .هر شرایطی محدود است

گوید :کارشناسان حوزه آب اعتقادی به طرح مسئله  می در گفتگو با مهر حسینی احمد حاج
خشکسالی ندارند بلکه واقعیت این است که منابع آبی ما محدود است و مصارف آبی نیز باید در 

 .منابع محدود شود حد این

های آب زیرزمینی، نشست زمین، ایجاد ریزگردها و  وی افزود: وضعیت کنونی ما یعنی افت سفره
 .... به این دلیل به وجود آمده که میان مصارف و منابع ما تعادل وجود ندارد

استان قم در یک منطقه خشک قرار گرفته و مصرف آب در آن هم باید متناسب با شرایط خشکی 
شود. به عنوان  ورت بگیرد در حالیکه در تصمیمات مدیریتی استان این موضوع جدی گرفته نمیص

گیریم پرورش ماهی خاویاری در قم داشته باشیم و تمام مسئوالن روی این  مثال ما تصمیم می
های کنار دریا  کنند درحالیکه این کار در کویر هیچ مزیتی ندارد و برای استان مسئله مانور می

های مدیریتی  ای استان قم در مورد نگاه دغدغه جدی مدیرعامل شرکت آب منطقه.اسب استمن
 .درمسئله آب است

میلیون متر  ۴11ایم که در سال فقط مجاز به برداشت  گوید: واقعیت این است که ما نپذیرفته او می
بلکه انتظار داریم ایم  مکعب از منابع آبی هستیم و نیازهای خودمان را طبق این عدد تنظیم نکرده

 .کنیم خودش را تغییر دهد طبیعت متناسب با خواست و نیازهایی که ما تعریف می

http://www.mehrnews.com/news/2780964/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/2780964/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF


 

 تصميمات غلط مدیریتی بالی جان طبيعت

میلیون متر مکعب آب برداشت  411به گفته حاج حسینی در حال حاضر در استان قم ساالنه 
 .شود و این شرایط برای ما فاجعه بار است می

سال  ۳1یا  21خی تصمیمات غلط به دلیل عدم توجه به تغییراتی اقلیمی است. مثال در گاهی بر 
پیش که تغییرات آب و هوا هنوز رخ نداده بود و دخل و تصرفات به شکل کنونی در طبیعت دیده 

میلیون متر مکعب آورد داشتند و  ۴11تا  ۳11چای در سال بین  های قمرود و قره شد، رودخانه نمی
ست که آن موقع کشاورزی بر اساس این منابع آبی شکل گرفت اما امروز که آورد طبیعی ا
  .ایم ها به صفر رسیده به جای متوقف کردن روند کشاورزی آن را توسعه داده رودخانه

ای معتقد است حل مشکل دراین زمینه نیاز به یک خواست عمومی  مدیرعامل شرکت آب منطقه 
 .نفعان دارد و همراهی ذی

شود وجود چاه های غیر مجاز است.  از مشکالتی که در زمینه مدیریت منابع آبی مطرح می یکی
گویند هزار حلقه چاه غیر مجازی که در استان قم وجود دارد مدیریت منابع آبی را با  بسیاری می

 .مشکالت زیادی مواجه کرده. حاج حسینی اما این گفته را قبول ندارد

میلیون متر مکعب برداشت اضافه از منابع آب  ۳11تا  2۵1ساالنه بین  افزاید: در حال حاضر او می
ای  گیرد. گاهی عده های مجاز ما صورت می درصد این برداشت اضافه از چاه 41زیرزمینی داریم که 

دهند تا این  کنند و روی آن مانور می های غیر مجاز را بیش از اندازه بزرگ می مسئله چاه
های غیر مجاز  های مجاز نادیده گرفته شود درحالیکه سهمی که چاه ز چاههای غیر مجاز ا برداشت

 .در مصرف منابع دارند بسیار ناچیز است

کنیم در قالب  گوید: تالش می ای برای کنترل این شرایط می وی درباره اقدامات شرکت آب منطقه
م تا بتوانیم میزان ها کنتور هوشمند نصب کنی طرح احیا و تعادل بخشی به مصارف آب، برای چاه

 .رویه جلوگیری کنیم برداشت آب را کنترل کرده و از برداشت بی

های غیر  ای استان قم با اشاره به اینکه این شرکت در مبارزه با چاه مدیرعامل شرکت آب منطقه
دهند اما ما اگر  درصد برداشت را انجام می 11ها  مجاز تنها است ابراز داشت: هر چند این چاه

برداری در  توانیم به راحتی از بهره ها را داشته باشیم می ی سازمان جهاد کشاورزی و بانکهمراه
 .ها جلوگیری کنیم این چاه
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خشکسالی و کاهش آمده است :  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / قم در تاریخ 
های اخیر کشور ما را با بحران کم آبی مواجه کرده است و در این  نزوالت آسمانی طی سال

 .کنند رابطه همه شهرها و روستاهای کشور با این مشکل دست و پنجه نرم می

پرونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران » این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

، در یک موضوع مشترک خبرگزاری مهر گزارشهای توليدی دفاتر سرپرستی استانهای
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه »پرونده ویژه استان ها با عنواناست. نخستين 

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« نشينی در استانهای کشور

http://mehrnews.com/subject/2539288/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A
-C%D9%87%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8-F%D9%87

%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C 

های مهم در  شاخص سرانه منابع تجدید پذیر یکی از شاخص :ها گروه استان - خبرگزاری مهر
 1۷11تعیین وضعیت آب در یک کشور است. بر اساس این شاخص کشورهایی که سرانه کمتر از 

ای سخت به نام بحران کم آبی خواهد بود و کشور ما در  ه کنند به معنای تجربهمترمکعب را تجرب
 .در این شاخص مواجه است که نشان دهنده بحران کم آبی است ۶۵4حال حاضر با عدد هزار و 

بحرانی که بسیاری از شهرها و روستاهای کشور ما را درگیر کرده و در این بین استان قم نیز از 
را نشان  ۵11یست و با توجه به اینکه این شاخص در استان قم عدد حدود قاعده استثناء ن

 .توان گفت استان قم نیز با بحرانی شدید در مورد آب مواجه است دهد می می
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درصد آن در بخش کشاورزی  42این در حالی است که بخش عمده آب در کشور ما و به عبارتی 
و این در حالی است که کشورهای توسعه مصرف و مابقی آن به شرب و صنعت اختصاص دارد 

 ۳1ها تنها  کنند و کشاورزی آن درصد آب تولید شده را مصرف می ۵4یافته تنها در بخش صنعت 
 .مند از آب است درصد بهره

بر اساس شاخصی دیگر که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است حداقل نیاز یک فرد برای 
در روز است و برای یک زندگی معمولی و مرتفع کردن کل لیتر آب  21یک رفع نیازهای ضروری 

 .لیتر آب هم برای وی کافی است 111تا  ۵1نیازها 

 ليتر آب برای هر فرد در قم ..۱مصرف روزانه

شود که این رقم  لیتر آب برای هر فرد مصرف می 141طور متوسط  متأسفانه در کشور ما روزانه به
 .لیتر در روز است 1۶1رداری آبفای این استان ب در استان قم به گفته معاون بهره

 

های مختلف استان اشاره و این  ، به مصرف آب در بخشخبرنگار مهر مهدی نظرزاده در گفتگو با
درصد اعالم کرد که  2درصد و در صنعت نیز  ۶درصد، شرب  42رقم در بخش کشاورزی استان را 

 .رقم مشابه مصرف در کل کشور استاین 

جویی مصرف آب در استان قم با توجه به آمار و ارقامی که نشان دهنده  وی در ادامه بر لزوم صرفه
بحرانی بودن وضعیت این مایه حیات در این استان است تأکید و بیان کرد: باید در زمینه چگونگی 

سازی  دهند فرهنگ آب را کاهش میکاهش مصرف و استفاده از ابزاری که مصرف و هدر رفت 
 .شود

های جدید در استفاده مجدد از آب تأکید و  گیری از روش برداری آبفای قم بر بهره معاون بهره
 .در این موضوع اشاره کرد« آب خاکستری»عنوان  به

جز فاضالب بخش سرویس بهداشتی تعریف کرد که  ها به وی آب خاکستری را آب فاضالب خانه
تصفیه آن و یا استفاده در سایر مصارف دیگر از مصرف آب آشامیدنی برای این مصارف  توان با می

 .جلوگیری و یا آب را مجددا به چرخه مصرف بازگرداند

برداری آبفای قم در زمینه وضعیت آب در این استان عنوان کرد: در حال حاضر بیشتر نیاز  معاون بهره
هایی که برای تأمین آب  ها و قنات د و متأسفانه چاهشو ها تأمین می آبی شهر قم از آب سرشاخه

 .شدند نیز وضعیت مناسبی ندارند استفاده می

های  وی به بحث تنوع محصول در آب را مطرح و ابراز داشت: برخی از مصارف آب بخصوص در بخش
توانیم با چند محصولی کردن آب، محصوالت  صنعتی نیازمند آب باکیفیت باال نیست و ما می

 .کیفیت پایین را در اختیار صنایع قرار دهیمبا

 اجرای طرح تنوع محصول آب برای اولين بار در قم
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نظرزاده با اشاره به اجرای طرح تنوع محصول در بخش آب برای اولین بار در استان قم گفت: در 
شود دارای تنوع محصولی است  حال حاضر آبی که به سمت حرم حضرت معصومه)س( پمپاژ می

ها  های آشامیدنی حرم دارای کیفیت استاندارد و آبی که در فالش تانک شکل که آب به این
های صنعتی نیز از آب باکیفیت  ها است و همچنین برخی از شهرک شود آب خام چاه استفاده می

 .جویی و هدر رفت آب تأثیرگذار است کنند که این قطعاً بر روی صرفه تر استفاده می پائین

 

، با اشاره به وضعیت خبرنگار مهر آب و فاضالب روستایی قم نیز در گفتگو با مدیرعامل شرکت
روستای این استان عنوان کرد: شرایط آب و هوایی نیز بر اقلیم خشک  1۶1اقلیمی استان قم و 

بندی  ان با کم آبی و جیرهروستای این است ۴۴استان تأثیرگذار بوده و این امر موجب شده تا 
 .مواجه شوند

علی جان صادق پور ادامه داد: میزان کم آبی در برخی از روستاهای استان نیز به قدری فراگیر 
است که آبرسانی به این روستاها تنها با تانکر سیار ممکن است و حتی حفر چاه نیز به علت 

 .های زیرزمینی کمکی به کم آبی نداشته است کاهش آب

لیتر در روز است بیان کرد: متأسفانه  2۶۴با بیان اینکه در برخی از روستاها سرانه مصرف آب  وی
رعایت نکردن اصالح الگوی مصرف و برخی از مصارف غیر مجاز و غیر شرب باعث شده است که 

روستاهای استان با مشکل کمبود آب مواجه باشند در صورتی که با مدیریت مصرف و توزیع 
 .وان با خشکسالی و کم آبی مبارزه کردت مناسب می

 توجه به مدیریت آب

بخشدار خلجستان نیز گرچه بر کم آبی و خشکسالی تأکید دارد اما در عین حال مدیریت آب را 
 .داند یکی از راهکارها مقابله با کم آبی می

، با اشاره به کمبود آب در تعدادی از روستاهای ار مهرخبرنگ سید داوود حاج حسینی در گفتگو با
درصد از  ۳1گوید: نزدیک به  کند و می جویی نکردن عنوان می این منطقه مشکل عمده را صرفه

جویی  روستاهای این بخش با کم آبی مواجه هستند اما اگر اصالح الگوی مصرف همراه با صرفه
توان با کم آبی  است و با همین منابع آب هم میشدنی  سازی شود قطعاً این مشکل حل فرهنگ

 .مبارزه کرد
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های انجام شده برای  ، به تالشخبرنگار مهر علیرضا خزائی بخشدار بخش مرکزی نیز در گفتگو با
دو روستای این تأمین آب این بخش و روستاهای اطراف اشاره و با بیان اینکه در حال حاضر در 

شود، گفت: خشکسالی و کم آبی بخصوص در زمینه  رسانی با تانکر انجام می بخش آب
کشاورزی در قم مانند سایر مناطق کشور وجود دارد و این در حالی است چنانچه آب مورد نیاز 
وجود داشته باشد این منطقه با توجه به اقلیم خاص پتانسیل فراوانی برای کشاورزی برخوردار 

 .است

شود  ها منعکس می رسد با توجه به آمار و ارقام و اخباری که در رسانه بحران آب که به نظر می
رسد باز  مشکلی است که بیشتر شهرها و روستاهای کشور را درگیر کرده است و به نظر می

هم بر اساس همین آمار و ارقام و نظر کارشناسان و صاحبان فن جز با مدیریت و اصالح الگوی 
 .صرف حل شدنی نخواهد بودم

اگر این رویه همچنان ادامه یابد شاید در آینده برای حیات و ادامه زندگی مجبور به جنگ بر سر 
های آینده را دوران جنگ  شویم. نظری که کارشناسان نیز بر آن تأکید دارند و قرن« مایه حیات»

 .دانند برای آب می
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آمده است : کاهش  49تیر ۳1/ کرمانشاه در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
های بی رویه از منابع آبی سطحی و حتی زیرزمینی و  ها، افزایش دمای هوا، برداشت  بارندگی

های با تنش آبی  های اخیر کرمانشاه را جزو استان عدم مدیریت صحیح مصرف، طی سال

 .شدید قرار داده است

ونده ویژه بررسی پدیده کم آبی و مدیریت بحران پر» این گزارش از سلسله گزارشهای
مجموعه « پرونده ویژه»منتشر شده است. دومين « آب در استانهای کشور

، در یک موضوع مشترک برگزاری مهرخ گزارشهای توليدی دفاتر سرپرستی استانهای
پرونده ویژه بررسی پدیده حاشيه »است. نخستين پرونده ویژه استان ها با عنوان

 بخوانيد. اینجا را می توانيد در« نشينی در استانهای کشور

آب یکی از مهمترین فاکتورهای حیات بخش محسوب می  ها: گروه استان - خبرگزاری مهر
شود و به نوعی می توان آن را شریان حیات نیز نامید و جایی که این شریان حیات خشک شود 

 توان به آینده حیات محیط زیست و به دنبال آن حیات بشر امید بست. نمی

استان کرمانشاه طی دهه های اخیر یکی از استان های پر آب کشور بود که ازمنابع آبی آن به دو 
و حوزه آبریز خارجی تقسیم می « حوزه علیای کرخه»حوزه آبریز عمده اعم از حوزه آبریز داخلی یا 

 شد.

دهنه  ۶4۷پارچه سراب،  ۷۴رودخانه مهم،  1۳ی دهه اخیر استان کرمانشاه داراى براساس آمارها
حلقه چاه نیمه عمیق بوده که آن را به عنوان یکی از  24۸۷حلقه چاه عمیق و  ۸1۶چشمه، 

معرفی می کرد اماهم اکنون و با وجود منابع آبی که در گذشته   استان های با منابع آبی کافی
استان درشرایط بحرانی از نظر آب بوده و حتی جزو استان های با تنش آبی  موجود بوده است این

 .شدید هم قرار گرفته است

با متولیان حوزه آب و کشاورزی فاکتورهای  خبرنگار مهر در گفتگوها و پرسش و پاسخ های
ها، افزایش دمای  ی توان کاهش بارندگیمشترکی به دست آمد که براساس آن و در مجموع م
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هوا، برداشت ها مهری بی رویه ازمنابع آبی سطحی و حتی زیرزمینی و عدم مدیریت صحیح 
های با   های اخیر کرمانشاه را جزو استان  مصرف را از مهمترین عواملی دانست که طی سال

 تنش آبی شدید قرار داده است.

 قبستانخشک شدن چشمه های چند هزارساله طا

شرایط بحرانی آب در کرمانشاه به حدی است که چند روز اخیر شاهد خشک شدن چشمه های 
چندهزار ساله روستاهای طاقبستان بودیم. اتفاقی که مدیرعامل شرکت آب و فاضالب در 

بع آبی زیرزمینی این مناطق و دلیل احتمالی آن را تمام شدن منا خبرنگار مهر گفتگویی با
درصدی بارندگی ها و افزایش دمای هوا یا  ۴۶مدیرعامل آب منطقه ای دلیل اصلی آن را کاهش 

 همان خشکسالی دانست.

 12که وارد دوره خشکسالی شده ایم در  ۷۶کیاست امیریان در گفتگوی خود تصریح کرد: از سال 
نه بوده و از سوی دیگر کاهش بارش برف در سال از آن، میزان بارش کمتر از میانگین ساال

سالهای اخیر دست به دست هم دادند تا کمترین دبی تخلیه آب بجای آبان ماه در تیر ماه اتفاق 
 بیفتد و با صحنه های اینچنینی مواجه شویم.

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای پیش تر از این نیز در نشست مشترک مدیران حوزه آب با 
ر خصوص وضعیت آب استان کرمانشاه، گفت: میانگین بارش ساالنه استان کرمانشاه خبرنگاران د

میلیمتر است که البته این میزان دو برابر میانگین کشوری بوده اما از میانگین جهانی  ۴۵1بیش از 
 میلیمتر بسیار فاصله دارد. ۸11آن یعنی 

ده خشکسالی است گفت: طی سال است که کشور ما درگیر پدی 1۸وی با بیان اینکه بیش از 
سال اخیر آن حتی بارش های ما نیز کمتر از میانگین بارش ساالنه بوده است و از طرف دیگر  12

 نیز افزایش دما و تبخیرمنابع آبی این خشکسالی را تشدید می کند.

شهر کشور را درگیر با معضل بحران آب دانست و  ۵۵1مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه، 
استان در  ۴استان در شرایط تنش شدید آبی،  4استان در شرایط تنش آبی،  12اکنون  ت: همگف

شرایط کم آبی و مابقی استان های کشور نیز در شرایط تحمل به سر می برند و استان 
 استان درگیر با پدیده تنش شدید آبی است. 4کرمانشاه نیز جزو 

 به دنبال داشته است درصدی ذخيره سدها را .۹کمبود بارش ها کاهش 

درصدی بارش ها در سال زراعی کنونی خبر داد و گفت: این میزان در  ۳1وی از کاهش حدود 
درصد و  ۵۴درصد و در شهرستان هایی چون سومار حدود  ۷شهرستان هایی چون ثالث باباجانی 

نیز در سطح استان درصد بوده و عالوه بر آن بارش موثر و ماندگار یا برف ماندگاری  ۴۶در کرمانشاه 
نداشتیم و علی رغم اینکه با بارش های اولیه سال بارشی فکر می کردیم سال نرمالی را در 

 پیش خواهیم داشت این اتفاق نیفتاد.
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درصدی آب ذخیره سدهای استان طی امسال نسبت به گذشته  ۵1امیریان به کاهش حدود 
میلیون متر مکعب در دست بهره  ۷۳1اشاره کرد و گفت: هم اکنون شش سد استان با ظرفیت 

 میلیون متر مکعب آب در پشت آنها ذخیره شده است. ۳۴1برداری است اما هم اکنون تنها حدود 

وی از تشکیل جلسات متعدد برای مدیریت منابع آب با توجه به کاهش بارندگی ها خبرداد و گفت: 
 ه شده برای فصل گرم حفظ شود.براین اساس ما کشت بهاره را ممنوع کردیم تا منابع آبی ذخیر

درصد از منابع آبی استان هم اکنون در بخش  41مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه گفت: 
درصد در بخش صنعت صرف می شود که البته حجم آب مصرفی در  ۳درصد شرب و  ۷کشاورزی، 

 رت گیرد.بخش کشاورزی نشان می دهد که باید توجه و مدیریت بیشتری در این حوزه صو

گرم اعالم  ۸11وی میانگین تولید محصول در دنیا را به ازای مصرف هر یک متر مکعب آب دو کیلو و 
 گرم بوده که رقم بسیار پایینی است. ۸11کرد و گفت: این میزان در ایران حدود 

 

ای، استفاده از ارقام کم مصرف زراعی)محصوالت با نیاز  امیریان، حرکت به سمت کشت گلخانه
استفاده از روش های نوین آبیاری را از جمله راهکارهای مدیریت منابع آبی در بخش   آبی پایین( و

کشاورزی عنوان کرد و گفت: البته فرهنگ سازی و ایجاد این باور در مصرف کنندگان خصوصا 
 کشاورزان که هم اکنون در شرایط خشکسالی هستیم در این زمینه بسیار موثرخواهد بود.

 بودن آب در بخش کشاورزی از عوامل مصرف بی رویه آن استرایگان 

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه رایگان بودن آب در بخش کشاورزی را یکی از مهمترین 
عوامل مصرف بی رویه آب در این بخش عنوان کرد و دلیل دیگر آن را عدم نصب کنتور و خصوصا 

 کشاورزی دانست. کنتور هوشمند بر روی چاه های آب در بخش

چنین تعداد  امیریان در پاسخ به مهر در خصوص چگونگی برخورد با حفاران چاه های غیرمجاز و هم
چاه های مسدود شده تاکنون گفت: در گذشته گشت های بازرسی به این منظور وجود داشت و 

شته نسبت به کشف و مسدود کردن چاه های غیرمجاز اقدام می کردند که طی آن در سال گذ
حلقه نیز مسدود شده و سعی داریم امسال تعداد چاه های  ۳۳4سه هزار حلقه چاه بازدید و 

 انسدادی را حداقل به دو برابر افزایش دهیم.

درخصوص بحث  خبرنگار مهر مدیرعامل اب منطقه ای استان کرمانشاه در پاسخ به دیگر سوال
احیای تاالب های استان نیز گفت: اعتبارات این بخش به اداره کل محیط زیست استان حفاظت و 

داده شده است و اقداماتی نیز در این زمینه در دستور کار بود اما طی جلساتی نیز که به این 
 منظور برگزار شده است قرار شد منابع طبیعی در حریم تاالب ها مجوز واگذاری زمین ندهد.
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چنین در این راستا جهاد کشاورزی نیز علی رغم اهداف این سازمان که تولید بیشتر  وی افزود: هم
است سعی کرده در کشت محصوالت، بیشترین تمرکز را روی محصوالت با نیاز آبی کمتر گذاشته 

 و از کشت ارقام پر مصرف جلوگیری کند.

ت آب منطقه ای و در چنین ما نیز در شرک مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه گفت: هم
حلقه چاه را پر کردیم و امسال هم در  ۶۳کیلومتری سراب نیلوفر  ۳1بحث کنترل چاه ها در شعاع 

برنامه داریم که کسی اقدام به برداشت غیرمجاز در این حریم کند قطعا برخورد کرده و به مراجع 
 قضایی معرفی کنیم.

 حلقه چاه غيرمجاز در کرمانشاه وجود دارد ..۲۹

، در خصوص تعداد چاه های غیر مجاز در خبرنگار مهر کیاست امیریان در بخش دیگری از گفتگو با
استان کرمانشاه و برنامه های شرکت آب منطقه ای برای برخورد با متخلفان در این زمینه داشته 

 ر استان خبر داد.حلقه چاه غیرمجاز د ۵11از وجود هفت هزار و  

وی تصریح کرد: این چاه های غیرمجاز از مهمترین عوامل موثر در نابودی آب های زیرزمینی استان 
 خصوصا در اطراف سراب ها هستند.

ای استان کرمانشاه از برخورد این شرکت با متخلفان در قالب گشت  مدیرعامل شرکت آب منطقه
حلقه آن در  ۸11تعداد چاه غیرمجاز حدود دو هزار و  های مداوم و مستمر خبرداد و گفت: از این

 بخش خانگی است.

حلقه چاه غیرمجاز دیگر  ۵11وی افزود: تاکنون حدود چهار هزار حلقه آن پر شده و سه هزار و 
 وجود دارد که در برنامه امسال انسداد یک هزار حلقه آن را در دستور کار داریم.

 

در بخش خانگی و مناطق محصور شده را نیازمند گزارش  امیریان انسداد چاه های غیرمجاز
مردمی و پس از آن نیازمند حکم و دستور قضایی دانست که مقداری برخورد در این حوزه را 

 سخت کرده است.

 ها است  اولویت برخورد با چاه های غيرمجاز اطراف سرابها و دشت

چاه های غیرمجاز را حاشیه سراب ها  مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه اولویت برخورد با
حلقه چاه غیرمجاز در این منطقه  ۶۳و خصوصا سراب نیلوفر دانست و گفت: طی سال گذشته 

 مسدود شد.

وی تصریح کرد: پس از سراب ها اولویت بعدی ما برخورد با چاه های غیرمجاز در دشت هایی 
 است که سفره های آب زیرزمینی آنها افت کرده است.
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را از جمله اقدامات این شرکت در « احیای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی»ان اجرای پروژه امیری
بحث برخورد با متخلفان و حفظ و احیای آب های زیر زمینی تحت نظارت شورای حفاظت از منابع 

 آب دانست.

یز از مدیر عامل آب منطقه ای استان کرمانشاه، نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز را ن
کنتور هوشمند روی چاه های  211راهکاری مدیریت منابع آب برشمرد و گفت: تاکنون یک هزار و 

کنتور آن توسط آب منطقه ای و مابقی توسط صاحبان چاه ها  ۷1۷برقی استان نصب شده که 
کنتور هوشمند دیگر نیز روی چاه  ۴11نصب شده است و در برنامه امسال در نظر داریم حدود 

 ستان نصب کرده و تعداد آن را به بیش از هزار کنتور نصب شده توسط شرکت برسانیم.های ا

امیریان بار دیگر بر برخورد با متخلفین در بحث چاه های غیرمجاز استان خبرداد و گفت: امسال 
برخورد با چاه های غیرمجاز اطراف سراب نیلوفر را در شعاع بیشتری در نظر خواهیم داشت و 

 نیم.مسدود می ک

 کنترل منابع آب جزو وظایف آب منطقه ای است

گفت: همانطور که همه می   خبرنگار مهر رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در گفتگو با
ناشی از خشکسالی مداوم و   وتاالبها  کاهش آبهای زیر زمینی، سطح  دانند یکی از علل اصلی

 مستمر طی سالیان گذشته بوده است.

علی اشرف منصوری افزود: با توجه به مورد فوق، طبیعی است که برداشت بی رویه و عدم بهره 
 وری مصرف آب آن را تشدید خواهد کرد.

وی، قانون توزیع عادالنه آب کنترل چاهها و برداشتها را جزو وظایف شرکتهای آب منطقه ای 
ر جلسات شورای حفاظت از منابع آبی استان کرمانشاه که با حضور دانسته و گفت: این مهم د

استاندار محترم با حساسیت خاصی دنبال می شود مطرح شد ومصوب شده شرکت آب منطقه 
ای طی دوسال کلیه چاههای غیرمجاز را مسدود وچاههاي دارای مجوز را با همکاری شرکت 

 توزيع برق مجهز به کنتور حجمی مجهز کند.

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در خصوص اقدامات سازمان جهاد کشاورزی رئیس 
استان کرمانشاه نیزبرای مقابله با بحران آب و جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی گفت: 
این سازمان در رابطه با توسعه سیستم های نوین آبیاری کارهای اساسی انجام به گونه ای که 

هزار هکتار سیستم اراضی کشاورزی استان تحت پوششی  ۳1دود طی سه سال قبل ح
سیستم تحت فشار قرار گرفته که معادل کل فعالیت قبلی این سازمان در سال های گذشته 

 است.

وی افزود: هم چنین اقداماتی در رابطه با کاهش سطح محصوالت پر مصرف مثل ذرت هم این  
هزار هکتار  21به نصف یعنی به حدود  حصول سطح طی دو سال قبل انجام شده و کشت این م

 رسیده و کاهش پیدا کرده است.

منصوری به استفاده از کشت جایگزین کلزا که حدود یک سوم ذرت نیاز آبی دارد واز لحاظ 
اقتصادی قابل رقابت است اشاره کرد که کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان آن را به 

در استان هم استفاده  ولوژی کشور فرانسه هم به این منظور کشاورزان معرفی کرده واز تکن
 اجرای آن مستلزم همراهی کشاورزان بوده و بسیار حائز اهمیت است. شده است که البته 

وی تاکید کرد: البته طی سالیان گذشته مصرف بی رویه آب شرب و فضاهای سبز و همچنین 
رعایت الگوی مصرف توسط همه اقشار، بخش صنعت نیز تشدید کننده است و راهکار مناسب 

برای پیشگیری توسط دستگاههایی ذیربط و همراهی مردم و  تسریع در انجام فعالیتهای الزم 
 رسانه ها در این رابطه بسیار موثر است.

 نمی توان کشاورزی را تعطيل کرد

کشاورزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اذعان به اینکه مصرف آب در بخش 
بیش از سایر بخش هاست گفت: طبیعی است در همه دنیا مصرف بخش کشاورزی بیشتر است 
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ونمي توان کشاورزی را هم تعطیل کرد، بخش عمده ای ازفعالیتهای پیشگیرانه نیازمند صرف 
 منابع اعتباری زیاد است که اکنون برای تامین آنن با محدودیت مواجه هستیم.

ی از هدر رفت آب در این بخش آموزش به اندازه کافی انجام شده ومي وی افزود: برای پیشگیر
شود اما محدودیت مصرف آب با اقتصاد کشاورزان ارتباط مستقیم دارد وبه این خاطر معموال دیر 

 پذیرند.

منصوری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه رایگان بودن آب کشاورزی یکی از عوامل هدر 
چرا وجهی بابت هزینه آب مصرفی از کشاورز دریافت نمی شود؟ گفت:  ی شود، رفت آن بیان م

انعقاد قرارداد برای مصرف آب ودريافت وجه مصرفی با آب منطقه ای است واکنون هم این کار دارد 
 انجام مي شود.

وی بار دیگر بر آموزش های ترویجی این سازمان برای کشت محصوالت با نیاز آبی کم و هم چنین 
اهش سطح محصوالت پر مصرف آبی چون ذرت تاکید کرد و گفت: البته برای این منظور ماقانوني ک

برای الزام کشاورزان نداریم و فعال هم از ابزارهای ترویجی از طریق شوراها و آموزشهای حضوری 
ه هم استفاده مي کنیم. در واقع نمی توان آنها را مجبور کرد و باید خودشان همراهی کنند که البت

 اکنون همه به اهمیت آب ومشکالت موجود هم واقفند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: اگر كشاورز تولید نكند باعث مهاجرت 
به شهر خواهد شد وبه تبع بیكاري هم مضاعف مي شود و از سوی دیگر نیز باید براي تامین  آنان 

 ون وابسته شويم.محصوالت كشاورزي مورد نیاز به بیر

توسط سازمان، برنامه ساماندهی مراکز خدمات با هدف حضور مستمر  منصوری افزود: هم اکنون 
میلیون  1۵در روستاها در حال انجام است ضمن اینکه کشت هر هکتار زعفران برای کشاورزان 

 تومان هزینه دارد که تامین آن برای همه کشاورزان مقدور نیست.

 در حال تدوین استالیحه الگوی کشت 

سایر اقدامات برای پیشگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: هم  وی به 
اکنون الیحه الگوی کشت توسط دولت درحال تدوین و ارائه به مجلس است. و البته اخذ جریمه از 

 کشاورز به این منظور نیازمند تصویب قانون است.

تصریح کرد: امسال برای مهار آبهای سطحی   ستان کرمانشاهرئیس سازمان جهاد کشاورزی ا
 هزار هکتار در دست اقدام است. 1۸توسط سازمان جهاد در پایین دست سدها 

با بیان اینکه سطح زیر کشت سیب زمینی و هندوانه در استان کرمانشاه با سایر  منصوری 
د نصف ذرت است اما بازهم استان ها قابل قیاس نیست گفت: البته مصرف آب سیب زمینی حدو

 ما با اقدامات ترویجی سعی در ممانعت از کشت دوم محصول سیب زمینی نیز در استان داریم.

با بیان اینکه برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملي پول تامین شده ودر حال انجام  وی 
پیشرو  زی از این نظر گفت: با پیگیري انجام شده استان کرمانشاه از همه استان های مر است 

 تر است اما از این محل نمی توان برای کشت زعفران یا ... هزینه کرد و هزینه نمی شود.

افزود: برای توسعه زراعت ها هیچ اعتبار   رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
ه منبعی بالعوضي وجود ندارد همین االن هم برای تامین تسهیالت بانکی بمنظور توسعه گلخان

 وجود ندارد.

ممانعت از کشت سيب زمينی توسط کشاورزان همدانی در کرمانشاه نيازمند قانون 
 است

وی در پاسخ به اینکه چقدر حقیقت دارد که تعدادی از کشاورزان همدانی که در استان خود اجازه 
ده اند؟ کشت سیب زمینی به آنان داده نمی شود به استانهای کردستان و کرمانشاه سرازیر ش

گفت: دررابطه با حضور کشاورزان همدانی سال گذشته و امسال به تمامی روستاها ودهیاري ها 
و تشکلهای مربوطه اطالع رسانی کردیم و جلوگیری از کشت نیازمند وجود قانون است که االن با 

 خأل قانونی مواجهیم.



ورزی نیز گفت: در منصوری در خصوص راهکارهای افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشا
شرایط فعلی راهکار افزایش بهره وری با توسعه سیستم های آبیاری بارانی و قطره آي و کشت 

 های جایگزین امکان پذیر است که همه آنها با سرعت مناسبي در جریان است.

درصد مزارع آبیاری  ۷۵وی افزود: البته درمورد گوجه فرنگی هم اکنون استان ما پیشرو است ودر 
صورت نوار تیپ استفاده می شود که راندمان مصرف آب آن باالست هرچند که استفاده از مالچ ب

هم برای جلوگیری از تبخیر و رشد علفهای هرز و بعنوان یک فعالیت جدید آغاز شده که در کشور 
کم نظیر است و کشت نشائي که دوره رشد را کوتاه و مصرف آب را کم می کند هم امسال آغاز 

 ست.شده ا

وی یادآور شد: الیحه الگوی کشت توسط دولت درحال تدوین بوده و امیدواریم بزودی به مجلس 
 برود.

منصوری در پاسخ به سوال ما در خصوص اقدامات پژوهشی برای تولید بذرهای با نیاز آبی کم یا 
ی نداریم در دنیا بذر مقاوم به بی آب مقاوم به بی آبی نیز توسط کارشناسان این سازمان گفت: 

اما نیاز آبی متفاوت است بعضی بذور به تنش خشکی مقاومند ما االن با مراکز تحقیقات بین 
المللی سیمیت وايکاردا درارتباط هستیم و تبادل اطالعات می شود البته استان ما بعنوان پایلوت 

 انتخاب شده است.

رف آبی تاکید کرد و گفت: وی به ممانعت این سازمان و عدم حمایت آن از کشت محصوالت پر مص
امور آب برای کشت برنج باید قرارداد نبندد و ما هم به مراکزجهاد کشاورزی استان اعالم کردیم که 

 هیچ خدماتی به این افراد ارائه ندهند.

منصوری گفت: شبکه آبیاری پایین دست سدها براساس تخصیص آب وزارت نیرو در سطح حدود 
 4۶ه ودر حال انجام است پیش بینی ما اینست این سطح تا نیمه اول هزار هکتار به پیمان رفت 21

هکتار دیگر آغاز میشود که آنهم 1۸به اتمام برسد بزودی سامانه گرمسیری هم در سطح حدود 
 به اتمام خواهد رسید. 4۷اگر از نظر منابع اعتباری مشکل نداشته باشد تا نیمه اول 

ر از اجرای سیستم در اراضی محدوده چاهها است و وی افزود: این سطوحی که اعالم شده غی
 مدت اجرای هرکدام دوسال است. شهرکها یکی در اسالم آباد و دیگری در سرپل ذهاب بوده و 

براساس مطالعات،  یادآور شد و تاکید کرد:   رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
مسائل اقتصادی مرتبط با آن بسیار حائز  دررابطه با اصالح کشت، همراهی کشاورزان با توجه به

 اهمیت است ودر این رابطه ما از همه ابزارها و رسانه ها استفاده کرده ومي کنیم.

وی گفت: برای جلوگیری از برخی سو استفاده ها مثل حفر چاه های غیر مجاز پلیس آب یک 
در این رابطه برنامه ای ضرورت است و تشکیل آن جزو وظایف آب منطقه ای است و البته فکر کنم 

 دارند.

منصوری با بیان اینکه بحث خشکسالی به عنوان یک بحران دغدغه همه وزارتخانه های مرتبط 
است و مدیران این بخش ها هم تالش زیادی دارند اما محدوديت هايي هم وجود دارد کم ممکن 

 است تالشها را با مشکل مواجه کند.

حث ترویجی جهاد کشاورزی با اینکه کارشناسان ما تاثیر داشته وی افزود: برای مثال در بحث مبا
اند، اما پذیرش مردم وروستايیان و حتی شهری ها اثر بخش است که به لحاظ مسائل اقتصادی 

 مقاومت مي کنند.

 راهکارهای بخش کشاورزی در مقابله با بحران آب

ای این سازمان در مقابله با به بیان برنامه ه  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
بحران کم آبی در استان پرداخت و گفت: توسعه شبکه های آبیاری قطره ای و بارانی، تالش برای 

معرفی بذور با نیاز آبی کم با همکاری مراکز تحقیقاتی بین  کاهش سطح زراعتهاي پرمصرف، 
زا سیب زمینی برای المللي و داخل کشور، توسعه کشتهای پايیزه در زراعت هايي نظیر کل

استفاده از بارندگیها، توسعه آبیاری نوار تیپ در برخی زراعتها نظیر گوجه فرنگی، توسعه 
همکاری با ادارات آب منطقه ای در حذف چاههاي فاقد  حاصلخیزی خاکها،  کشتهاي گلخانه ای، 



ان و گیاهان توسعه کشتهاي کم مصرف اما اقتصادی نظیر زعفر پروانه و نصب کنتور هوشمند و 
 دارويي از جمله برنامه های سازمان ما به این منظور بوده و قابل ذکر است.

توسعه فعالیتهای آموزشی وترويجي و حضور مداوم کارشناسان در روستاها ومزارع،  وی افزود: 
استفاده از بذور زود رس در برخی زراعتها، استفاده از نشا در برخی زراعتها برای کاهش دوره 

 و مصرف کمتر آب و... نیز از دیگر برنامه های قابل ذکر است.رشد 

منصوری تصریح کرد: در زمان شروع بکار بنده سطح اجرای سیستم های نوین آبیاری در استان 
هزار هکتار هم در حال  21هزار هکتار رسیده و حدود  ۶1هزار هکتار بود و هم اکنون به حدود  ۳۳

 در صد افزایش مي دهد. ۶۵درصد به باالي ۳1 ندمان را ازحدود انجام است اجرای این سیتمها را

هزار هکتار کاهش یافته  21هزار هکتار به حدود  ۴۵وی افزود: هم چنین سطح زیر کشت ذرت از 
و استفاده از روشهای جدید نظیر مالچ و کشت نشايي ونوار تیپ، استفاده از بذور زود رس وبا نیاز 

ایجاد شهرکهای گلخانه ای با هدف کشت وانتقال محصوالت سبزی آبی کم، برنامه ریزی برای 
 وصیفي وجالیز ازفضاي باز به محیط های کنترل شده نیز مورد تاکید است.

تاکید کرد: شدت خشکسالی هم بي سابقه   رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
یم البته سال قبل هم درصد کاهش بارندگی داشت 2۷است و امسال نسبت به سال قبل حدود 

 سال نرمالي نبود و قطعا اگر این اقدامات نبود اثرات خشکسالی حادتر می شد.

 مردم کرمانشاه بيشتر از سایر استانها آب مصرف می کنند

کرمانشاه را از نظر مصرف آب،  مدیرعامل آبفای شهری استان کرمانشاه، نیز در نشستی استان 
درصد نسبت  ۳1شور عنوان کرد و گفت: این میزان در فصول گرم پر مصرف تر از سایر استانهای ک

 به قبل افزایش می یابد.

لیتر در  1۷۳منصور کیاور، میانگین مصرف آب در استان کرمانشاه و طی روزهای معمولی سال را 
لیتر در شبانه روزافزایش یافته و  22۷شبانه روز عنوان کرد و گفت: این میزان در فصول گرم به 

میزان مصرف سرانه مردم کرمانشاه نسبت   درصدی را نشان می دهد.وی یادآور شد: ۳1رشد 
 به میانگین کشوری باالتر بوده و استان کرمانشاه پرمصرف تر از کشور است.

درصدی میزان مصرف شبانه روز  ۷1مدیرعامل آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه، از رشد 
 د خبر داد.استان در فصول گرم نسبت به فصول سر

کیاور خواستارمدیریت مصرف آب از سوی شهروندان به خصوص در فصل گرما شد و گفت: شرایط 
کم آبی پیش آمده و کاهش بارش ها در سال های اخیر بر ضرورت این امر می افزاید.وی با اشاره 

ر به اقیلم خشک کشور ایران گفت: این کشور همواره از کشورهای خشک بوده اما متاسفانه د
گذشته این باور در ما وجود داشته که کشور پر آبی هستیم و براین اساس مدیریت صحیحی بر 
منابع آبی صورت نگرفته است و این در حالی است که ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان 

کشور  ۶درصد آب جهان نیز در  ۵1کمتر از این میزان منابع آبی جهان را به خود اختصاص داده و 
 درصد آب دیگر استفاده می کنند. ۵1دارد و مابقی کشورها از  وجود

وی تصریح کرد: عدم توجه به این موضوع که کشور ایران در منطقه خشکی واقع است باعث عدم 
 توجه به مدیریت منابع آبی شده و هم اکنون با مشکل جدی در زمینه آب روبرو هستیم.

 ضرورت وضع قوانين بازدارنده در مصرف آب

اور، خود مردم را پیشقراول مدیریت مصرف آب دانست و گفت: عالوه بر این باید قوانین بازدارنده کی
ای نیز در این زمینه وضع شود و بنابر شنیده ها وزارت نیرو تصمیم دارد مصوبه ای را به تصویب 

متر مکعب مصرف دارند مشمول تعرفه های  ۴1برساند که براساس آن مشترکینی که بیش از 
 لکانی شوند.پ



 

وی در خصوص درستی اعطای مجوز قالیشویی ها و کارواش ها در شرایط بحرانی آب گفت: 
برخی از این کارواش و قالیشویی ها مجوز ندارند که باید با آنها برخورد شود و برخی نیز در 

 شرایطی که بحران آب مطرح نبوده است این مجوز را دریافت کرده اند.

شرب مصرفی برای آبیاری فضای سبز توسط شهرداری نیز گفت: امسال کیاور در خصوص آب 
مصوب شده باید شهرداری ها از مصرف آب شرب برای آبیاری فضای سبز امتناع کرده و منبع آب 

 مورد نیاز برای آبیاری را تغییر دهند.

به این امیریان، مدیرعامل آب منطقه ای نیز در این خصوص گفت: برای ملزم کردن شهرداری ها 
امر حداقل کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که مجوز حفر چاه نیز به آنها ندهیم تا آنها 

برای آبیاری فضای سبز بروند که البته حتی برخی   به سمت استفاده از پساب های تصفیه شده
د و آن را برای دستگاه ها نیز می توانند با تجهیز مراکز خود به سیستم تصفیه این پساب را تولی

 آبیاری فضای سبز به شهرداری بفروشند.

 روستا در کرمانشاه با کمبود آب مواجهند ۹۱۱

اکنون   داشت، گفت: هم خبرنگار مهر مدیرعامل آبفار کرمانشاه نیز در گفتگویی که پیش از این با
روستای آن دارای سکنه  ۶1۵نشاه وجود دارد که دو هزار و روستا در استان کرما ۸۸4دو هزار و 

روستا تحت پوشش شبکه آب و فاضالب روستایی در  ۷11است و از این تعداد بیش از یک هزار و 
 استان هستند.

 ۵1۴وی در خصوص روستاهای دارای مشکل در حوزه آب و فاضالب نیز گفت: در حال حاضر 
ت با مشکل آب مواجه هستند و تحت پوشش بودن به معنای هزار نفر جمعی ۶1روستای استان با

 نداشتن مشکل نیست.

روستا به صورت سیار آبرسانی  211شهبازی افزود: از روستاهایی که با کمبود آب مواجه هستند 
 شده و مابقی نیاز به آبرسانی سیار ندارند اما از منابع آب پایداری نیز برخوردار نیستند.

معیت در روستاها را از مهمترین چالش های خدمات رسانی در حوزه آب و شهبازی، پراکندگی ج
سایر حوزه های خدماتی دانست و گفت: متاسفانه منابع آبی در روستاها در حال از بین رفتن 

روستا به یک چاه آبرسانی می شود و  ۵1است به نوعی که برای مثال در منطقه فیروز آباد 
 مشکل شود، منبع جایگزینی در این مورد وجود ندارد.چنانچه منابع موجود نیز دچار 

 اگر منابع آب زیرزمينی مدیریت نشود به بحران می رسيم

خبرنگار  معاون شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه نیز در گفتگویی که پیش از این با
کشور و استان کرمانشاه در نتیجه استفاده بی رویه از داشت، از بحران آب های زیرزمینی در  مهر

 این منابع آبی به خصوص در بخش کشاورزی خبر داد.

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


بخش اعظمی از دغدغه ما نجات دریاچه ارومیه »محمود شهالیی با اشاره به گفته وزیر نیرو که 
ه با گفت: متاسفان« است در حالی که خیلی از دریاچه های زیرزمینی ما رو به بحران است

استفاده بی رویه از منابع آب های زیرزمینی به خصوص در بخش کشاورزی این منابع روز به روز در 
 حال از دست رفتن است.

را از جمله اقدامات وزارت نیرو برای « احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی»وی اجرای پروژه 
محدوده مطالعاتی در کشور  ۶11ز جلوگیری از این بحران دانست و تصریح کرد: هم اکنون بیش ا

محدوده آن دشت ممنوعه اعالم شده و کسی حق  ۳۵1برای این منظور مشخص شده که حدود 
 برداشت آب از این دشت ها را ندارد و مجوز کشاورزی برای این دشت ها صادر نخواهد شد.

میلیارد متر  111د اکنون در کشور با کمبو یادآور شد: هم معاون آب منطقه ای استان کرمانشاه، 
در همین « احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی»مکعبی منابع ذخیره آب روبرو هستیم و پروژه 

 راستا و برای جلوگیری از بحران آب در نظر گرفته شده است.

شهالیی از جبران ساالنه حدود شش میلیارد متر مکعب ذخایر آبی در نتیجه اجرای این طرح خبر 
سال کل کمبود ذخایر آبی کشور جبران می  21در صورت اجرای صحیح این طرح طی داد و گفت: 

 شود.

محدوده مطالعاتی در استان کرمانشاه که شش محدوده آن نیز  2۳وی به اجرای این طرح در 
میلیون تومان اعتبار برای اجرای  ۶11دشت ممنوعه است اشاره کرد و از تخصیص هفت میلیارد و 

 آن خبر داد.

 

الیی در پایان گفت: خوشبختانه هنوز دشت های ممنوعه استان کرمانشاه به شرایط بحران شه
نرسیده اما چنانچه برداشت آب های زیرزمینی زیاد باشد و مصرف آن مدیریت نشود به زودی به 
مرحله بحران خواهیم رسید و عکس این موضوع نیز صادق است و در صورت عدم برداشت از این 

 ه به این موضوع خصوصا در حوزه کشاورزی می توان شاهد احیا این منابع باشیم.دشت ها و توج

 جهادکشاورزی اهرم قانونی برای جلوگيری از هدررفت آب در این بخش ندارد

ص اقدامات در خصو خبرنگار مهر مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با
این سازمان برای کاهش پرت در پرمصرف ترین بخش مصرفی حوزه آب گفت: سازمان جهاد 

کشاورزی استان همواره بر جلوگیری از هدر رفت آب تاکید داشته و دارد و همواره اقدامات ترویجی 
 را در این زمینه مد نظر داشته و به کشاورزان ارائه کرده است.
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کرد: همانگونه که ذکر شد ما تنها می توانیم اقدامات ترویجی در این  اسماعیل پرویزی فر تاکید
زمینه داشته باشیم و اهرم قانونی ای برای جلوگیری از این موضوع در دست نداریم که با آن مانع 

 از استفاده بی رویه منابع آبی توسط کشاورزان شویم.

نفعت و سود کشاورز در بین باشد به وی تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد و جایی که م
آموزش های ترویجی کارشناسان جهاد کشاورزی در این زمینه توجهی نمی شود و کشاورزان 

 بعضا اقدام به کشت محصوالت با نیاز آبی باال نیز می کنند.

 مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یادآور شد: باید از راه های قانونی و تکنولوژیک مانع
 از استفاده بی رویه منابع آبی در این بخش شد.

 آب منطقه ای یک لحظه هم درپر کردن چاه های غيرمجاز تردید نکند

وی افزود: پر کردن چاه های غیرمجاز و برخورد با متخلفین در این زمینه از وظایف اصلی شرکت آب 
 منطقه ای است که نباید در این زمینه یک لحظه هم تردید کند.

هزار چاه غیرمجاز در استان کرمانشاه اشاره کرد و آن برابر تعداد چاه  12تا  ۶ی فر، به وجود پرویز
های مجاز استان دانست و گفت: وجود این همه چاه غیرمجاز به معنای استفاده بی رویه از منابع 

 آبی موجود است.

وجود دارد که علی رغم وی افزود: برابر تعداد چاه های غیرمجاز چاه مجاز نیز در بخش کشاورزی 
مجاز بودن بخشی از هدر رفت آب در بخش کشاورزی مربوط به چاه ها نیز بوده و برای جلوگیری از 

 این اتفاق باید چاه های مجاز نیز به کنتور هوشمند تجهیز شوند.

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در صورت نصب کنتور هوشمند 
چاه های مجاز چنانچه کشاورز بخواهد بیش از میزان تعیین شده آب مصرف کند کنتور او بر روی 

 قفل و این اجازه به وی داده نخواهد شد.

اقدامات ترویجی جهاد کشاورزی برای مقابله با بحران کم آبی و جلوگيری از هدر رفت 
 آب

مصرف بی رویه آب در بخش وی در بخش دیگر به اقدامات ترویجی این سازمان برای جلوگیری از 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات سازمان دادن الگوی کشت به کشاورزان است که 

 برای مثال برای کشت های پر مصرف از آبیاری قطره ای استفاده کنند.

مدیرزراعت جهادکشاورزی استان کرمانشاه، راندمان آبیاری قطره ای را نسبت به سایر روش ها 
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پرویزی فر افزود: استفاده از آبیاری قطره ای برای کشت های پر مصرف بهاره چون سیب زمینی، 
 گوجه فرنگی و...از موارد مورد تاکید ما است.

وی تصریح کرد: جلوگیری از کشت دوم برخی محصوالت از دیگر تاکیدات ما برای جلوگیری از هدر 
انه کشاورزان برای سود بیشتر از آن امتناع نمی کنند و رفت آب در این بخش است که متاسف

حتی در شرایط بحرانی کنونی و گرمای شدید شاهدیم که برخی قصد کشت دوم سیب زمینی 
 را پس از برداشت گندم دارند که منابع آب زیادی را مصرف می کند و مقرون به صرفه نیست.

مان کشت برخی محصوالت را از دیگر مدیرزراعت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، تغییر ز
راهکارهای ترویجی برای مقابله با بحران آب و جلوگیری از هدر رفت آن در بخش کشاورزی 

دانست و گفت: ما برخی از کشت ها را چون کشت چغندر به فصل پاییز و مناطق گرمسیری 
 منتقل کردیم که تا حد زیادی باعث کاهش مصرف منابع آبی می شود.

د: هم چنین با اقدامات ترویجی تا جایی که توانستیم کشت ذرت را کاهش دادیم و وی افزو
تاکیدمان در کشت محصوالتی چون سیب زمینی همان کشت اول یعنی پاییز است و برای کشت 

 دوم هیچ حمایتی از کشاورز نخواهیم کرد.

 استفاده از روش نشا صنعتی و مالچ پالستيکی

ترویج روش نشا صنعتی یا ریشه توپی در محصوالتی چون گوجه مدیرزراعت جهاد کشاورزی از 
 مصرف آب را کاهش می دهد.  فرنگی خبر داد که عالوه بر افزایش راندمان تا حد زیادی

وی استفاده از مالچ پالستیکی را از دیگر روش های کشت محصوالت بهاری چون گوجه فرنگی 
درصد کاهش مصرف را  ۳1تا  21خواهد شد و  دانست که تا حد زیادی مانع از مصرف بی رویه آب

 به دنبال دارد و به افزایش عملکرد نیز کمک می کند.

پرویزی فر، ترویج کشاورزان به کشت ارقام با نیاز آب کم چون کلزا به جای ارقام پرمصرف چون ذرت 
رشمرد و و یا کشت ارقام زودرس و میان رس محصل ذرت را از دیگر اقدامات ترویجی این سازمان ب

هکتاری سطح زیر کشت ذرت شدیم و سعی ما این  1۶گفت: امسال موفق به کاهش حدود 
 است در سال زراعی آتی سطح بیشتری را کاهش دهیم.

مدیرزراعت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یادآور شد: اقدامات ما بیشتر ترویجی بوده و اهرم 
ه در دست نداریم و این اهرم قانونی در شرکت آب قانونی ای برای برخورد با متخلفین در این زمین

منطقه ای ای است که باید به شدت برخورد و در کمترین زمان ممکن چاه های غیرمجاز را 
 مسدود کند.

http://www.mehrnews.com/news/2856684/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%
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-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-D9%86%D8%B4%D8%AA%
-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C
-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
-%D9%85%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA

%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%AF 

====================== 

 :نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس

 اعتبار مناسب برای پایاب سد گيوی اختصاص یابد

http://www.mehrnews.com/news/2863650 
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آمده است : نماینده مردم خلخال و  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ کوثر در تاریخ 
کوثر در مجلس شورای اسالمی خواستار تخصیص اعتبار مناسب برای تکمیل و بهره برداری 

 .پایاب سد گیوی شد

، جلیل جعفری ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی روند اجرایی این پروژه خبرنگار مهر به گزارش
 ۳1تصریح کرد: متاسفانه اعتبار مناسب برای شبکه پایاب سد تخصیص نیافته و تاکنون فقط 

 .میلیارد ریال به این بخش اختصاص داده اند

ارد و با هزینه کرد دو هزار میلیارد ریالی انتظار در مقابل سد گیوی پیشرفت مطلوبی د وی افزود: 
 می رود طی ماه های آتی به بهره برداری برسد.

 11نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی با اذعان به اینکه سد گیوی می تواند 
اسب هزار هکتار از اراضی کشاورزی را پوشش دهد، اضافه کرد: انتظار می رود دولت اعتبار من

 برای تکمیل شبکه پایاب اختصاص دهد.

 ۵11جعفری با اشاره به تخصیص اعتبارات مناسب در سال گذشته برای آب و خاک گفت: نزدیک 
 تا هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم تا شبکه را به فرجام برسانیم.

تان با کمبود وی به مشکالت کم آبی و خشکسالی در خلخال اشاره کرد و افزود: این دو شهرس
منابع آبی مواجه اند و بهره برداری زودهنگام از پروژه های آبی می تواند از گرفتاری های موجود 

 بکاهد.

این مسئول در عین حال به مشکالت بیکاری و ضعف معیشتی ساکنان این دو شهرستان اشاره 
آفرین باشد در این کرد و گفت: بخش دولتی باید پروژه هایی که بتواند از نظر اقتصادی تحول 

 منطقه اجرا کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی حل مشکل آب در بخش شرب و 
کشاورزی را یک ضرورت دانست و خواستار همت مسئوالن دستگاه های متولی در رفع این 

 مشکالت شد.

=============== 

 دهد؛ مهر گزارش می

 کام صنایع/ کشاورزی فدای صنعت شدهای آب زیرزمينی شازند به  سفره
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آمده است : اراضی کشاورزی  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / شازند در تاریخ 
کم آبی صدمات زیادی دیده و بر اثر برداشت بی شازند طی سال های اخیر از خشکسالی و

رویه از منابع آب توسط صنایع وکاهش نزوالت آسمانی در کنار آن، کشاورزی این شهرستان 

 .کم کم رو به نابودی است

ان شازند را به گروه استان ها: خشکسالی پدیده ای است که این روزها شهرست -خبرگزاری مهر
شدت تهدید می کند. کاهش نزوالت آسمانی در زمستان گذشته در شازند باعث شد معضل 
خشکسالی که بسیاری از مشکالت مثل بیکاری، کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت های 

 منفی را در پی دارد، بیش از سال های گذشته مجالی برای عرض اندام داشته باشد.

از پر باران ترین شهرستان های استان بود که به لحاظ همین بارندگی ها شهرستان شازند یکی 
از آب و هوای مطبوع، باغ های آباد و مناظر طبیعی بکری برخوردار بود اما در سال های اخیر با 

کاهش نزوالت آسمانی و در کنار آن برداشت بی رویه صنایع این منطقه از سفره های آب 
ند، بخش عظیمی از باغات و مزارع این شهرستان بر اثر زیرزمینی دشت حاصلخیز شاز

 خشکسالی از بین رفت.

درصد از جمعیت شهرستان شازند را روستاییان تشکیل می دهند، مهم ترین  ۶۸با توجه به اینکه 
و اصلی ترین رکن معاش و اشتغال این شهرستان کشاورزی و دامداری است، اما پدیده 

های هر ساله در بخشی از باغات این شهرستان در اثر خشکسالی و همچنین آتش سوزی 
خشکسالی و گرما، امرار معاش مردم روستایی و حتی شهری این شهرستان را تحت تاثیر خود 

 قرار داده است.

 کمبود آب، بازده محصوالت کشاورزی را به شدت کاهش داده است

، با اشاره به بارندگی اندک سال های اخیر خصوصا خبرنگار مهر یک کشاورز شازندی در گفتگو با
امسال گفت: امسال در بهار بارندگی زیادی داشتیم اما به دلیل بارش کم برف در زمستان، سطح 

 آب های زیرزمینی منطقه به شدت پایین رفته است.

ات در سال های اخیر گفت: روح هللا محمدی دیگر کشاورز شازندی با توجه به خشک شدن باغ
باغ احتیاج به آب دارد، کمبود آب طی سال های متوالی باغ را می خشکاند و حتی اگر باغ به طور 

کامل خشک نشود اما میزان محصوالت تولید شده به حداقل می رسد و صدمه به قشر کشاورز 
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ات و مزارع کم کم نابود می را به دنبال دارد و با رو آوردن مردم به کارهای غیر از کشاورزی، باغ
 شوند.

وی به آتش سوزی باغات نیز اشاره کرد و افزود: آتش سوزی هایی که اخیرا در باغات شازند 
اتفاق می افتد شاید حادثه یا از روی عمد باشد اما یک عامل مهم مزید بر این علت است و آن 

عمل می کند با کوچک هم اینکه وقتی درخت آب نخورد کم کم خشک می شود و مثل باروت 
ترین آتشی گر می گیرد و آتش سریعا به مزارع و باغات نفوذ می کند و کشاورزی را از بین می 

 برد و همه این مشکالت بر اثر کمبود آب و خشکسالی به وجود می آید.

 

 عامل افت منابع آب برداشت صنایع شازند از سفره های زیرزمينی است

، گفت: یکی از اصلی خبرنگار مهر نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با
زند، برداشت صنایع از آب های ترین دالیل افت منابع آبی و بروز خشکسالی در دشت شا

 زیرزمینی است.

قاسم عزیزی اظهار داشت: برداشت آب از سفره های زیرزمینی دشت شازند توسط صنایع، به 
مساله کاهش بارندگی در سال های اخیر دامن زده و باعث کمبود آب کشاورزی در شهرستان 

 شازند و کاهش سطح آب های زیر زمینی در این دشت شده است.

استفاده از پساب از سوی صنایع در چرخه تولید را راهکاری برای صرفه جویی در مصرف آب در  وی
این منطقه دانست و گفت: اگر صنایع بزرگ شهرستان با ایجاد تصفیه خانه، پساب استفاده شده 

را با تصفیه به سیکل تولید برگردانند و با ایجاد حوضچه هایی پساب را قابل استفاده کنند، 
 اشت از آب های زیرزمینی دشت شازند به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا می کند.برد

عزیزی با اشاره به وضعیت بارندگی در شهرستان شازند، گفت: این شهرستان نسبت به سایر 
شهرستان های استان از نظر بارندگی شرایط مناسبی داشت، اما در سال های اخیر میزان 

 ش یافته است.بارندگی در این شهرستان کاه

نماینده شازند اظهار داشت: ایجاد بندهای خاکی راه حل مناسبی برای حفظ بخشی از آب های 
 بارندگی است و این کار باعث تثبیت آب دشت ها برای کشاورزی و تغذیه منابع آبی می شود.

مردم  عزیزی با بیان اینکه خشکسالی و افت آب های زیرزمینی به کشاورزی منطقه و امرار معاش
به ویژه کشاورزان صدمه زده است، گفت: برداشت مداوم و مکرر از آب های زیر زمینی در بلند 

مدت، برای صنایع عظیم شهرستان نیز باعث مشکل خواهد شد و صاحبان صنایع شهرستان باید 
 تدبیر اساسی برای این مشکل بیندیشند.
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د: اداره امور آب شهرستان شازند باید وی همچنین به حفر چاه های غیر مجاز اشاره کرد و افزو
مرتبا در سطح شهرستان بازرسی داشته و اجازه حفر چاه های غیرمجاز را ندهد و در صورت 

 مشاهده، باید قاطعانه با استفاده کنندگان از چاه های غیرمجاز برخورد شود.

 

 لزوم به کارگيری روش های نوین آبياری در کشاورزی شازند

، بر لزوم به کارگیری روش های خبرنگار مهر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شازند نیز در گفتگو با
ورزی این منطقه تاکید کرد و گفت: اجرای طرح های آبیاری تحت نوین آبیاری در باغات و مزارع کشا

فشار و قطره ای در اراضی کشاورزی و باغات، یکی از اصولی ترین روش های صرفه جویی در 
 مصرف آب کشاورزی است.

درصد بخش کشاورزی شهرستان شازند از روش های  12رامین اخالصی با اشاره به اینکه تنها 
 ۵11می برند، افزود: از کل اراضی کشاورزی و باغات شهرستان شازند، فقط آبیاری مدرن بهره 

 هکتار نیز از آبیاری تحت فشار استفاده می کنند. 2۵11هکتار از روش آبیاری قطره ای و 

وی افزود: طی سال های اخیر نزوالت آسمانی در فصل زمستان در شهرستان شازند افت 
نیز نباید از نظر دور بماند که تغذیه سفره های آب زیرزمینی چشمگیری داشته و توجه به این نکته 

فقط با میزان مناسبی از بارش برف زمستانی تامین می شود و بارندگی بهاری، تاثیر چشم گیری 
 بر این منابع ندارد.

رامین اخالصی با اشاره به صنعتی شدن شهرستان شازند، افزود: طی دهه های اخیر، صنعتی 
شده حجم عظیمی از منابع زیرزمینی دشت حاصلخیز شازند توسط صنایع شدن شازند سبب 

مورد استفاده قرار گیرد و این مساله باعث افت شدید سطح آب های زیرزمینی این منطقه شده 
 است.

وی کشاورزی را یکی از مهم ترین و اصلی ترین مشاغل مردم این شهرستان عنوان کرد و اظهار 
مرار معاش اکثر مردم شازند از راه کشاورزی و دامداری است، پیشرفت داشت: با توجه به اینکه ا

کشاورزی در منطقه اشتغال و ماندگاری در روستاها را در پی دارد، اما در شرایط فعلی توسعه 
 کشاورزی و حفظ روستاها امکان پذیر نیست.

توقع آب را اخالصی تغییر سیستم زراعی و داشتن یک الگوی کشت مناسب و کاشت گیاهان کم 
یکی دیگر از راه های صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی عنوان کرد و افزود: حرکت به سمت 

یکپارچگی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی می تواند به اجرا و گسترش سیستم های 
 نوین آبیاری کشاورزی در این منطقه کمک کند.
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کمک به حفظ آب کشاورزی دانست و گفت: اخالصی ایجاد استخرهای دو منظوره در مزارع را 
ایجاد این استخرها در مزارع برای پرورش آبزیان و استفاده از آب مغذی برای آبیاری مزارع و باغات 
یکی از اقداماتی است که ضمن بهره گیری چند منظوره از آب موجود، بهره وری را افزایش داده و 

 ر مواجهه با بحران کم آبی باشد.می تواند کمکی هر چند کوچک به بخش کشاورزی د

به نظر می رسد در کنار نقش مهمی که صنایع بزرگی همچون پاالیشگاه و پتروشیمی و سایر 
صنایع بزرگ شهرستان شازند در ایجاد اشتغال و اقتصاد استان مرکزی دارند، اما نباید توجه به 

 مسائل مهم دیگر در سایه این نقش صنایع قرار گیرد.

ایع بزرگ در شازند هنوز هم بخش عمده ای از مردم این شهرستان به کشاورزی با وجود صن
اشتغال دارند و بخش بزرگی از باغات و مزارع کشاورزی استان در این منطقه قرار دارد که از بین 

رفتن این مزارع عالوه ایجاد مشکل برای کشاورزان شهرستان، طبیعتا بر اقتصاد کشاورزی استان 
 نخواهد بود. نیز بی تاثیر

-http://www.mehrnews.com/news/2863490/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87
-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C
-C%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8
-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF
-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85
-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C

%D8%B4%D8%AF 

========= 

 ازی دیگرنقض قانون و تخریب آثار فرهنگی در یک طرح سدس

http://www.mehrnews.com/news/2863988 

پژوهشگاه میراث فرهنگی آمده است :  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 و تاریخی در حوزه سد سیلوه پیرانشهر اعالم کرد: با وجود تالش برای انجام مطالعات فرهنگی 

محوطه تاریخی از عصر مفرغ، کار ساخت این سد همچنان  ۸آذربایجان غربی و شناسایی 

 .ادامه دارد

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی، بر اساس بند ج ماده  خبرگزاری مهر به گزارش
ساله چهارم تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی موظفند قبل از  ۵انون برنامه ق 11۴

اجرای طرح های عمرانی گسترده و درمرحله امکان سنجی و مکان یابی نسبت به انجام 
تاریخی میراث فرهنگی در آن خصوص اقدام کنند و در طراحی و مکان یابی  -مطالعات فرهنگی

نخستین بار ابراهیم خرازی کارشناس باستان  .ایج مطالعات را رعایت کنندطرح های یادشده نت
 –شناسی اداره میراث فرهنگی آذربایجان غربی با ارسال گزارشی از اهمیت وجود آثار فرهنگی 

 .تاریخی محدوده این سد و تپه های میند خبر داد

قال آب در نزدیکی سد سیلوه در جریان انجام عملیات بررسی و شناسایی خط لوله انت 4۴در بهار 
نسرین قهرمانی کارشناس پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 

به منظور بررسی دقیق  .متوجه تخریب بخش زیادی از محوطه های محدوده کانال تاسیسات شد
 –رهنگی محوطه ف ۸کیلومتر که مسیر کانال انتقال بود  1۷تر در محدوده مورد نظر به طول 

تاریخی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت و معلوم شد این محوطه ها، به عصر مفرغ )هزاره 
 .سوم ق. م( و دوره های تاریخی مانند اشکانی مربوط است

کارشناسان میراث فرهنگی به منظور شناسایی بیشتر محوطه های پیرامون سدخواستار بازدید 
انعت مسئولین سد مواجه و در نهایت عملیات ساخت سد از محدوده دریاچه سد شدند که با مم

 .بدون توجه به درخواست های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ادامه یافت
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مطالعات باستان شناختی در سد سیلوه  1۳۸۸پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در سال 
لسات حضوری برای تاکید بر را خواستار شده بود اما با وجود انجام مکاتبات فراوان و تشکیل ج

تاریخی آثار حوضه سد با بی تفاوتی کارفرما )آب منطقه ای  –اجرای برنامه مطالعات فرهنگی 
آذربایجان غربی( مواجه شد به نحوی که اکنون ساخت این سد مراحل پایانی را پشت سرمی 

 .گذارد

ث فرهنگی و گردشگری پیش تر نیز سد پیغام چای به رغم درخواست های مکرر پژوهشگاه میرا
تاریخی و بر خالف قانون در دست ساخت قرار  -برای انجام عملیات نجات بخشی آثار فرهنگی

تاریخی در  -اثر فرهنگی 2۷این اقدام در حالی انجام گرفت که در بررسی های صورت گرفته .گرفت
 .محدوده مورد اشاره شناسایی شد

ز تپه های دوره تاریخی از جمله اشکانی و کورگان بر این اساس در محدوده مورد بررسی آثاری ا
از هزاره اول قبل از میالد مربوط به اقوام سکایی شناسایی شدکه مشابه آنها « گورهایی»هایی 

 .پیش تر در شمال این منطقه و در محدوده سد خداآفرین شناسایی و مورد کاوش قرارگرفته بود

هشکده باستان شناسی و انجام عملیات نجات بخشی اما کارفرما بدون توجه به تذکرات مکرر پژو
 .آثار ارزشمند مدفون در منطقه به ساخت و ساز خود همچنان ادامه می دهد

====================== 

 :مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز

 های عبوری غيرفنی در حریم رودخانه کرج خسارت سيل را افزایش داد پل

 

آمده است : مدیرعامل شرکت آب  49تیر ۳1مهر/ کرج در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی
منطقه ای البرز گفت: وجود پل های عبوری غیرفنی در حریم رودخانه کرج خسارت حادثه 

 .سیل روستای سیجان را افزایش داد

نکه کاهش نزوالت جوی و نوسانات اقلیمی در با تاکید بر ای خبرنگار مهر گفتگو با بهزاد پارسا در
استان البرز باعث بروز پدیده طوالنی مدت خشکسالی شده است، اظهار کرد: کاهش شدید 

پوشش گیاهی در البرز، وقوع بارش های غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی که در منطقه سیجان 
دثه سیالب در این روستا به صورت سامانه محلی تشخیص داده شده است، منجر به وقوع حا

پارسا گفت: این سیالب ها به دلیل خشکی زمین و کاهش پوشش گیاهی باعث رانش  شد.
زمین شده و این حجم از گل و الی به همراه قلوه سنگ های بزرگ، تنه درختان و سرازیر شدن 

 آن به روستای مورد نظر باعث وقوع خسارات زیادی شد.

 سال اخير بی سابقه بود .۹ر حادثه سيل در روستای سيجان د
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وی ادامه داد: وجود پل های عبوری غیر فنی در بستر رودخانه کرج و همچنین تنگ شدگی 
مسیر مجرای عبوری جریان آب رودخانه به وسیله احداث جاده عبوری داخل روستا به همراه 

ید تصرفات غیرمجاز سال های گذشته موجب کاهش ایمنی شده و این موضوع نیز در تشد
خسارات وارده تاثیرگذار بوده است. پارسا گفت: طبق گفته ساکنان بومی سیجان بروز پدیده 

 سال گذشته بی سابقه بوده است. ۵1سیل در 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز در پایان گفت: این پدیده در سامانه های پیش بینی 
 .سازمان هواشناسی نیز هشدار داده نشده است

=================== 

 گزارش خبری؛

 دهند/ وضعيت فرابحرانی کرخه آهوهای تشنه همچنان پای کانال آب جان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل پای پل کرخه که آمده است : کانا 49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر/ اهواز در تاریخ 
از سوی سازمان آب و برق خوزستان در منطقه احداث شده، همچنان جان آهوی تشنه را 

 .گیرد ولی ظاهرا مسئوالن قرار نیست فکری برای حل این مشکل بکنند می

کمیاب خوزستان در کانال پای پل  رأس آهوی 2۵ها: از پارسال تاکنون  گروه استان - خبرگزاری مهر
محیطی  کیلومتر از این کانال که فاقد ارزیابی زیست 1۷کرخه سقوط کرده و تلف شد شده است. 

شده  گذرد. با خشک شدن منابع آبی منطقه حفاظت شده میشداغ می است، از منطقه حفاظت
 رود. ها به شمار میمیشداغ این کانال که روباز و دارای شیب تند است، تنها منبع آبی آهو

زیست خوزستان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در این  زیست طبیعی حفاظت محیط معاون محیط
جلسه که به بررسی تهدیدات گونه آهو و راهکارهای حل معضل آهوان میشداغ اختصاص داشت، 

گونه منظور ارائه راهکارهای کارشناسی و محلی برای حفاظت از  اظهار کرد: این جلسه را به
خواهیم آن را حل  زیستی به وجود آمده که می ایم. یک چالش محیط خاص آهوی ریمه برگزار کرده

 تر از تصورات برخی از دوستان است. کنیم و متأسفانه موضوع خیلی بزرگ
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رسانی  موال افزود: کانال انتقال آبی که باعث مرگ آهوهای شده است اصال مجوز ندارد و کانال آب
اقع یک کانال آبیاری و زهکشی بود. آب و برق برای احداث این کانال تنها دو مکاتبه نبوده و در و

زیستی ندارد. وی عنوان کرد: برای معرفی مناطق تحت  داشته ولی هیچ مجوز و ارزیابی محیط
شود که چون کانال  های خاص الزم است. دلیل نمی ها و ویژگی زیست دستورالعمل حفاظت محیط

 شده میشداغ نباشد. شده، جزو منطقه حفاظت ثاحدا ۸1از سال 

 استاندار به داد آهوان ميشداغ برسند

زیست خوزستان یادآور شد: در کل خوزستان، سرجمع  زیست طبیعی حفاظت محیط معاون محیط
سه نوع گونه آهو داریم که باید این نکته را مدنظر داشت که آهوی زرد در استان نداریم. به صورت 

توان  اه امتدادی برای آهوها در غرب و شرق زاگرس وجود دارد که از جمله آن میکلی دو زیستگ
 های کرمانشاه، لرستان و ایالم اشاره کرد. به استان

موال اضافه کرد: از زمان قدیم، آهو سیستم طبیعی داشت و در زمستان به دلیل شرایط جوی 
کند و نه دکتری باالی سر  ایت میکرد. نه انسانی از این آهو حم مناسب در میشداغ زندگی می

زیست این حیوان را با  ها اقلیم محیط خودش دارد و سیستم طبیعی خدادادی دارد ولی ما انسان
ایم. وی تأکید کرد: کانال فوق از سال  احداث چشمه، چاه، آبشخور و یا حتی کانال از بین برده

است. آب جاری با جریان زیاد و  شده گذشته آبگیری شده و برای آبیاری و زهکشی استفاده می
 شود. درجه باعث حرکت آهوها می ۵1خنک در گرمای 

زیست خوزستان بیان کرد: این جلسه با هدف طرح نیاز  زیست طبیعی حفاظت محیط معاون محیط
شده است. امنیت محیط بان و توان قانونی این را داریم تا صدای خود را  زیست تشکیل یاری محیط

به گوش همه برسانیم. از استاندار و مدیریت بحران استان تقاضا داریم صدای ما  برای دادخواهی
 را بشنوند و در صورتی که اعتبار موجود نیست تکلیف ما را روشن کنند.

 کند طبيعت بروکراسی اداری را درک نمی

در کاری  ها برای کانال فوق خوب است. ساخت آبشخور و دست موال تأکید کرد: طرح اجرای سازه
سالی  شود ولی متأسفانه در حال حاضر به علت شرایط خشک طبیعت جنایت محسوب می

حاکم بر کل کشور، مجبور هستیم خودمان برای تأمین غذای آهوان، علوفه موردنیاز آنها را تأمین 
سالی سخت و حتی باالتر از بحران است و با  کنیم چون شرایط طبیعی در استان به علت خشک

راهکارهایی را به  4۳ماه سال  لوفه مواجه هستیم. وی ادامه داد: در بهمنمشکل کمبود ع
اندازی  سازمان آب و برق ارائه دادیم که قرار بود برای آن تأمین اعتبار کنند که انجام نگرفت. راه

کنیم. بحث کدگذاری و  مرکز مطالعات در بستان کاری بسیار خوب است که آن را پیگیری می
رای هشدار نسبت به نزدیک شدن به کانال برای آهوها را نیز در دستور کار هایی ب بستن طوق

 ها به جایی نرسید. داریم که مکاتبات ما با شرکت ماکروسافت در این خصوص به علت تحریم

زیست خوزستان گفت: الزم به ذکر است که آهوهای  زیست طبیعی حفاظت محیط معاون محیط
ز هستند. آهو حیوان بسیار باهوشی است و برای اینکه منطقه دیمه همه به میکروچیپ مجه

 ترسد. غذای خود را تأمین کند از هیچ چیزی نمی

های  ها پیش جلساتی را با سازمان آب و برق داشتیم که با وجود حمایت موال تصریح کرد: از مدت
م که طبیعت مدیرکل این سازمان، بروکراسی اداری ما را با مشکل مواجه کرده است که باید بدانی

فهمد.وی بیان کرد: منابع طبیعی باید در زمینه نوع زمین، صنایع و  ها را نمی این بروکراسی
شدن با تعداد  هایی که آنجا هستند با ما همکاری کند. سال گذشته به علت مواجه سازمان

 هایی را تهیه کردیم. محدودی آهو، در ابتدا راهکار آب را مطرح و برای آنها مخزن

 برق خوزستان وامدار طبيعت است آب و

زیست خوزستان عنوان کرد: مرگ آهوها در کانال از  زیست طبیعی حفاظت محیط معاون محیط
شهریورماه سال گذشته به اوج خود رسید و امسال با گذشت زمان، این وضعیت بسیار بحرانی 

جبران کنیم. این  دهیم آن را توانیم با حرکاتی که انجام می کردیم می شده است که فکر می
مشکل تا پارسال مانند بیماری قلبی بود اما با گذشت زمان امسال به شکل یک بیماری 

  العالج درآمده است.  صعب



موال در پایان گفت: استاندار، مدیریت بحران و سازمان آب و برق خوزستان باید برای حل این 
قط زلزله و سیل نیست. در حال حاضر مشکل وقت گذاشته و مدیریت بحران باید بداند که بحران ف

مسئله مهم این است که شخصی برای انجام کار اعالم آمادگی کند کاری که تاکنون صورت 
 نگرفته است.

علی زالی عضو انجمن دوستداران شهر و طبیعت شوش نیز در این جلسه عنوان کرد: هر 
ر واقع یک قتلگاه است. سازمان جانداری در کانال آب میشداغ محکوم به مرگ بوده و این کانال د

 چیز خود را از طبیعت دارد بنابراین باید هم به طبیعت احترام بگذارد. آب و برق همه

عضو سمن رفتگران طبیعت نیز در این جلسه بیان کرد: وقتی از مشکل مرگ آهوها در کانال آب و 
ه میشداغ بین روستای برق مطلع شدیم از آن منطقه بازدید و مسائل را ارزیابی کردیم. منطق

 هزار هکتار است. ۵1عبدالخان و شهر بستان بوده و حدود 

 

کیلومتر طول داشته و این مسیر طوالنی تا حدودی  1۵آرش عارف زاده افزود: کانال آب و برق 
بندهایی وجود دارد  کند. همچنین در طول کانال آب امکان حفاظت را برای محیط بانان سخت می

بند برخورد کرده و  های آهنی آب برای نجات خود از کانال تالش کند ولی با میله که حتی اگر آهو
 شود. تلف می

 آهوها محکوم به مرگ اجباری در کانال هستند

ها برای هر جانداری غیرممکن  وی یادآور شد: با توجه به شیب و لیز بودن کانال به واسطه جلبک
متأسفانه آهوهای ریمه منطقه میشداغ محکوم به است که از این کانال جان سالم به در ببرد. 

 مرگ اجباری در این کانال هستند.

عضو سمن رفتگران طبیعت تصریح کرد: در استان اصفهان چنین مشکلی در کانال انتقال آب به 
اند. مشکل آهوها تنها با ایجاد  کیلومتر را فنس کشیده ۳1وجود آمده بود که آنها کانالی به طول 

ای دورتر  شود چون هیچ جانداری حاضر نیست با وجود آب فراوان کانال به منطقه نمیآبشخور حل 
 برای تأمین آب خود برود.

آهوها تنها برای خوردن آب به کانال نمی افتند بلکه برخی مواقع هم وقتی به   عارف زاده گفت:
شوند.  گرفتار می کنند در مسیر برگشت فرار خود در کانال خاطر دیدن تراکتورها و غیره رم می

نوعی مشکالتی را در پی  زمان طوالنی چون مصنوعی بوده خودش به ایجاد آبشخور در مدت
خواهد داشت و ایجاد شکارگاه نیز یکی از اثرات منفی ایجاد آبشخور است.وی اضافه کرد: پلکانی 

اجرا  های سنگینی داشته و طرح چندان جالبی نیست ولی فنس کشی قابل کردن کانال هزینه
ایم. اصرار آب و برق تنها برای هزینه  بوده و نمونه موفق آن را در استان اصفهان مشاهده کرده

نکردن منابع مالی خودش بوده در حالی که به لحاظ اجرایی طرح فنس کشیدن خیلی هم خوب 
 است.



زینه کند، زیست ه عضو سمن رفتگران طبیعت در پایان با تأکید بر اینکه آب و برق باید برای محیط
ای را برای حمایت از آهوهای ریمه ترتیب داده و وزارت نیرو در  گفت: این سمن قصد دارد تا بیانیه

های ما نسبت به این کانال مسئول است. همچنین در حال تشکیل تیم حقوقی هم  بیانیه
ا هستیم تا در صورت عدم اجرای پروژه الزم برای رفع مشکل کانال از طریق قضایی مسئله ر

 پیگیری کنیم.

===================== 
 

 با توجه به بحران کم آبی در کشور؛
 است کرده تمرکز ای قطره آبياری آموزش بر سازندگی بسيج

 
آمده است : کشاورزی یکی از 49تیر ۳1ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی در کشور است، با توجه به مشکل کم 
زش کشاورزی مدرن و آبیاری قطره ای آبی در کشور گروه جهادی مهاجران آسمانی روی آمو

 .در مزارع تمرکز کرده است

 
 بر روز به روز جهادی های گروه اینکه به اشاره با آسمانی مهاجران جهادی گروه مسئول
 مولفه از یکی کشاورزی گفت: کنند، می پیدا بیشتری وقوف مقاومتی اقتصاد ترویج اهمیت

 در آبی کم مشکل به توجه با است، کشور در اقتصادی رشد و مقاومتی اقتصاد اصلی های
 مزارع در ای قطره آبیاری و مدرن کشاورزی آموزش روی آسمانی مهاجران جهادی گروه کشور
 .است کرده تمرکز

  

 گفت: سازندگی بسیج خبرنگار به آسمانی مهاجران جهادی گروه مسئول نیا، کیانی حسین
 با کرج زراعت دانشکده در ها دانشگاهی هم همفکری با را آسمانی مهاجران جهادی گروه
 دادیم تشکیل روستاییان بین در صحیح و علمی روش به پروری دام و کشاورزی ترویج هدف
 گروه بین در کشاورزی امر در متخصص جهادی گروه یک جای که کردیم می احساس چون
 .است خالی کشور جهادی های

 جهادی گروه کرد: نشان خاطر آسمانی، مهاجران جهادی گروه فعالیتهای درباره نیا کیانی
 روستاهای در 49 تا 41 های سال نوروز تعطیالت در پیاپی سال 9 آسمانی مهاجران

 اصلی محوریت پرداخت. منطقه کشاورزان آموزش به و کرد پیدا حضور ایذه شهرستان
 دامپزشکی و دامپروری امور به حال عین در و ایم داده قرار کشاورزی کار ترویج را فعالیتمان

 دامداری و کشاورزی با ایذه روستاهای مردم اگر معتقدیم ما داریم. اهتمام نیز ها روستا
 منطقه در بیکاری و شود می مرتفع نمشکالتشا از بسیاری شوند آشنا علمی و اصولی
 .یابد می کاهش

 در جاری سال ماه شهریور 21 الی 11 روزهای طی آسمانی مهاجران جهادی گروه افزود: وی
 کشاورزی آموزش و ترویج با و یافت خواهد حضور شرقی آذربایجان در "هریس" روستای

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/292053-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/292053-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/292053-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 جمله از مجموعه زیر ٦ شامل کشاورزی آموزش ترویج شد. خواهد رسانی خدمت به مشغول
 و ترویجی بازدید ترویجی، آموزش های کارگاه ترویجی، نمایشگاه ترویجی، متمرکز کالسهای

 همچنین است. مزرعه( در عملی و مستقیم های )آموزش مزرعه در مدرسه طرح
 . است جهادی گروه این فعالیتهای دیگر از پاشی سم و ها دام واکسیناسیون

 مهاجران جهادی گروه افزود: جهادی، اردوهای در فرهنگی فعالیت اهمیت یادآوری با نیا کیانی
 احکام و استفتائات شامل جزوه این است. کرده کشاورزی احکام جزوه تهیه به اقدام آسمانی

 به شرعی های آموزه تر دقیق و بیشتر انتقال امیدواریم و است کشاورزی امور با مرتبط
 . آورند بدست تری پربرکت محصول کش حمتز عزیزان این شود باعث کشاورزان

 اقتصاد ترویج اهمیت بر روز به روز جهادی های گروه اینکه به اشاره با جهادی دانشجوی این
 اقتصاد اصلی های مولفه از یکی کشاورزی گفت: کنند، می پیدا بیشتری وقوف مقاومتی
 اقتصاد با کشاورزی گاتنگتن رابطه دلیل به نیز ما و است کشور در اقتصادی رشد و مقاومتی
 آموزش کشور در آبی کم مشکل به توجه با ایم. کرده تمرکز مساله این روی مقاومتی
 آسمانی مهاجران جهادی گروه مهم اهداف از مزارع در ای قطره آبیاری و مدرن کشاورزی

 .است
 یروستاها در زندگی گفت: ایذه، شهرستان روستاهای های محرومیت به اشاره با کیانی

 بهداشت خانه حتی و پزشک از روستاها این زیرا است فرسا طاقت بسیار ایذه شهرستان
 در کسی اگر ناکرده خدای ایذه شهرستان با روستاها زیاد فاصله دلیل به هستند. محروم

 .نیست تردد برای ای وسیله زیرا رسد نمی دکتر به شود بیمار روز در حتی یا شب های نیمه
 آب ایذه شهرستان در که روستاهایی از یکی اینکه به اشاره با جهادی دانشجوی این

 قرار ۳ کارون رود کنار در غریب دره روستای گفت: است، غریب دره روستای ندارد آشامیدنی
 سختی به آب آوردن برای روستا این مردم ندارند. آشامیدنی آب روستا این اهالی اما دارد

 گروه برسند. مجاور روستای به تا کنند می طی نحیوا با را ساعته 1 العبور صعب مسیر
 فاضالب و آب شرکت به ما و بود روستا مردم مشکل این رفع پیگیر آسمانی مهاجران جهادی

 تانکر روستا برای حاضریم ما که گفتیم آنها به و کردیم مراجعه هم ایذه شهرستان روستایی
 کار همین از اما بیاورید آب روزانه تاروس مردم برای بکشید زحمت فقط شما کنیم، خریداری آب

 .کردند استنکاف هم ساده
 گروه هویت الینفک جزء که گری مطالبه با که خواست جهادی های گروه از پاین در نیا کیانی
 .شوند روستاییان به دولتمردان بیشتر توجه باعث است، جهادی های

 

========== 

 :فرماندار سميرم خبر داد

 های اخير قربانی بارش  رصد محصول باغات سميرمد ۳۹رأس دام و  .۵

http://www.mehrnews.com/news/2863847 
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آمده است : فرماندار سمیرم  49تیر ۳1اری دولتی مهر / اصفهان در تاریخ به گزارش خبرگز
درصد از  2۵راس دام تلف و محصول  41های اخیر در شهرستان سمیرم  گفت: بر اثر بارش

 .باغات این شهرستان آسیب دیدند

های اخیر در  ر مورد خسارات ناشی از بارشد خبرنگار مهر محمد حسین نصرتی در گفتگو با
شهرستان سمیرم اظهار داشت: طی سه روز گذشته شهر کمه از توابع وردشت و مناطق 

 .های زیادی اتفاق افتاده است عشایر نشین و بخش مرکزی پادنا در شهر ونک و چشمه ناز بارش

بوده است، ادامه داد: برای  ها در شهرستان سمیرم به صورت باران وی با بیان اینکه اکثر بارش
 .میلیمتر بارش اتفاق افتاده است ۳1دقیقه  21مثال در شهر کمه در مدت 

های  راس دام عشایر در شهرستان سمیرم در بارش 41فرماندار سمیرم با اشاره به تلف شدن 
اخیر نیز گفت: همچنین چادرهای عشایر نشین دچار آبگرفتگی شده است و از این رو خدمات 

 .شود دادی طی سه روز گذشته به عشایر شهرستان ارائه میام

های این  خانه در شهرستان کمه نیز گفت: تعدادی از دیوارهای خانه 1۷وی با اشاره به آبگرفتگی 
 .شهرستان نیز فروریخته و همچنان بارش باران در این شهرستان ادامه دارد

 2۵رستان سمیرم نیز بیان داشت: نصرتی با اشاره به خسارات ناشی از بارش تگرگ در شه
 .هکتار آسیب دیده است 2۵1درصد از محصول باغات سمیرم به مساحت 

وی با بیان اینکه یکشنبه شب در شهرستان اطالع رسانی در خصوص بارش در شهرستان به 
های صورت گرفته  کشاورزان، دامداران و عشایر شده بود، افزود: خوشبختانه به دلیل پیش بینی

 .ای شهرستان همچون گندم آسیبی ندیده است الت غلهمحصو

های اخیر آماری را  فرماندار سمیرم در خصوص خسارات ریالی وارد شده به شهرستان در بارش
 .اعالم نکرد و محاسبات را منوط به اعالم نهایی خسارات دانست

======================= 

 ارت زدروستای مازندران خس ۲۲۳سيل به تاسيسات آبرسانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمده است : در پی بارش شدید  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /ساری در تاریخ 
شهرستان  11روستا در  ۳۳2باران تابستانی و جاری شدن سیالب به تاسیسات آبرسانی 

 .هزار خانوار خسارت وارد شد ۷2ن مازندران با جمعیتی بالغ بر استا
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، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران، میثم خبرگزاری مهر به گزارش
ت آب و برق، جعفرزاده مدیرکل بحران وزارت نیرو با سفر به مازندران به همراه مدیران صنع

فرماندران و تعدادی از مسووالن محلی از تاسیسات آب و برق خسارت دیده در جریان سیل اخیر 
 .در نور و سوادکوه بازدید کرد

جعفر زاده در حاشیه این بازدیدگفت: متاسفانه مازندران طی چند سال اخیر دستخوش اتفاقاتی 
خانه ها و جنگل رعایت می شد این اتفاقات است که بر اثر بی تدبیری رخ می دهد، اگر حریم رود

 ناگوار که کامال قابل پیش بینی و پیشگیری است، رخ نمی داد.

وی ضمن بازدید از تاسیسات خسارت دیده به بررسی آمار و ارقام خسارات از سوی مدیران 
جبران صنعت آب و برق پرداخت و اظهار امیدورای کرد تا با تخصیص اعتبارات الزم خسارات وارده 

 شود.

در ادامه مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران در بازید از تاسیسات آبرسانی 
روستای  ۳۳2مجتمع آبرسانی روستایی با  1۳1خسارت دیده در مناطق سیلزده از خسارت به 

روستا در شهرستان  ۸۴تحت پوشش خبر داد و اظهار داشت: سیل به تاسیسات آبرسانی 
روستا در شهرستان  2۵روستا در شهرستان نکا،  ۳۳ستا در شهرستان نور، رو ۳۸ساری، 

روستا، شهرستانهای میاندرود و سوادکوه  2۳کالردشت، شهرستانهای بهشهر و بابل هر کدام 
روستا در  ۶روستا در شهرستان نوشهر و  1۷روستا،  21روستا، شهرستان آمل  2۳هر کدام 

 شهرستان چالوس خسارت زد.

 1۸۳دالهی افزود: خسارات سیل به تاسیسات آبرسانی روستایی در مناطق سیلزده مجید عب
هزار متر خطوط انتقال و  4۵میلیون ریال برآورد شده است و در این بحران بیش از  211میلیارد و 

 2۵متر پل کابلی تخریب شد همچنین  ۴۸1و هزار و   دهنه چشمه ۷2شبکه توزیع و بهسازی 
 دستگاه اتوماسیون خسارت دیدند. 2۴باب منهول و  ۵1 دستگاه الکتروپمپ،

وی با اشاره به بسیج تمامی امکانات در مناطق بحرانی گفت: از ساعات آغاز وقوع سیالب 
تمامی امکانات و تجهیزات اعم از تانکرهای سیار، تجهیزات فنی، نیروی انسانی و ... را برای 

طق سیلزده اعزام کردیم و در حال حاضر آب شرب امدادرسانی، رفع شکستگیها و خرابیها به منا
اکثر روستاها به طور موقت وصل شده و گروه اتفاقات شرکت همچنان مشغول ترمیم شکستگیها 

 و برقراری جریان آب شرب برای بقیه روستاهای سیلزده است.

عبدالهی در بخش دیگری از سخنانش، مشکالت آب و فاضالب روستایی مازندران را بیش از 
درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می کنند که  ۴۵نهادهای دیگر دانست و گفت: حدود 

این رقم در اواخر هفته به بیش از نیمی از جمعیت استان می رسد و با ورود مسافران جمعیت 
مناطق روستایی چند برابر افزایش می یابد و خدمات رسانی را برای ما با توجه به اینکه 

 نی برای جمعیت بومی تعبیه شده، مشکل می کند.تاسیسات آبرسا

وی با اشاره به وجود سه هزار روستا در مازندران با پراکندگی زیاد افزود: شاخص بهره مندی از آب 
درصد کمتر از میانگین کشوری است و این برای مازندران زیبنده  11درصد است که  ۷1در استان 

م در استان شاخص بهره مندی افزایش خواهد یافت اما پروژه نیمه تما 2۵۶نیست لیکن با تکمیل 
 میلیارد تومان اعتبار می طلبد. 2۳۶تکمیل این پروژه ها 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران با انتقاد از عدم تخصیص اعتبار برای نگهداری و 
-میاندرود-ریتعمیر تاسیسات موجود و خسارت دیده گفت: حتی در خسارات سیل اخیر در سا

بلده و کالردشت هیچ اعتباری برای جبران خسارات وارده تخصیص نیافت که با این روند -نکا
افزایش فرسودگی تاسیسات را در پیش داریم اما تمام تالشمان را می کنیم تا تاسیسات 
ری از آبرسانی را تعمیر و جریان آب شرب روستاییان را برقرار سازیم تا جاییکه هم اکنون به بسیا

 پیمانکاران مقروض هستیم.

-http://www.mehrnews.com/news/2863813/%D8%B3%DB%8C%D9%84
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 داد نجات خشکی خطر از را مازندران شاليزارهای از هکتار هزار ۳۳ باران

 
آمده است : مدیر زراعت سازمان 49تیر ۳1ایلنا در تاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

هکتار از شالیزارهایی که تحت استرس  ۸۳۸هزار و  22جهاد کشاورزی مازندران گفت: 
 .خشکی قرار داشتند با بارندگی چند روز اخیر از خطر نابودی نجات یافتند

 
رش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حسن عنایتی به گزا

اظهار داشت : با توجه به وضعیت بحرانی شالیزارها به دلیل خشکی و عدم تامین آب زراعی 
هکتار تقلیل پیدا  ١۳٦هزار و  21۸به خصوص در مناطق شرقی استان، سطح کشت برنج به 

 .ار به دلیل خشکی کشت نشده استهکت ٦22کرده و یک هزار و 

هکتار از شالیزارهای کشت شده به دلیل خشکی رها و از غیرقابل  ۷1١وی با بیان اینکه 
هکتار از شالیزارهایی که تحت استرس خشکی  ۸۳۸هزار و  22استفاده شده است، گفت: 

ه و قرار داشتند خوشبختانه با بارندگی چند روز اخیر از شدت بحران خشکی کاسته شد
 .بسیاری از مزارع تحت استرس از خطر نابودی نجات یافتند

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: برخی از مزارع دچار ورس یا 
 .خوابیدگی شده که باید با کمباین های مخصوص، برداشت شود

یشی و ظهور عنایتی افزود: شالیزارهای استان در مرحله رشدی از پنجه دهی تا مرحله زا
 .خوشه در انواع ارقام پرمحصول و محلی قرار دارند

هکتار به  2هکتار سطح برداشت ارقام محلی بوده است که  2.2وی اظهار کرد: در حال حاضر 
 .هکتار به روش سنتی بوده است 1.2صورت مکانیزه و 

تنی  14۷و  هزار 19۸مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از خرید تضمینی 
تن توسط شرکت غله  ۷19هزار و 1۳۸گندم در استان خبر داد و افزود: از میزان خریداری شده 

 .تن توسط اتحادیه تعاون روستایی خریداری شده است 94۳هزار و  4و خدمات بازرگانی و 
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ت میلیارد تومان پول کشاورزان گندمکار استان پرداخ 19۸عنایتی یادآور شد: تاکنون بالغ بر 
میلیارد تومان باقی مانده ظرف چند روز آینده به حساب کشاورزان گندمکار  ۳۷شده و مبلغ 

 .استان واریز خواهد شد

درصد برنج مورد نیاز  92هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد و تامین کننده  9١1مازندران 
 کشور است

=================== 

 :استاندارکرمانشاه

 تر مسدود شوند در کرمانشاه سریع های غيرمجاز آب چاه

http://www.mehrnews.com/news/2863622 

آمده است : استاندار کرمانشاه  49رتی ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / کرمانشاه در تاریخ 
گفت: باید برنامه مسدود کردن چاه های غیر مجاز در استان با توجه به شرایط موجود هر چه 

 .سریعتر اجرایی شود

بادی در به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، ابراهیم رضایی با خبرگزاری مهر به گزارش
سومین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان که با حضور معاون امور عمرانی استانداری، 
دادستان کرمانشاه و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط در محل سالن اجتماعات 

استانداری برگزار شد، با اشاره به گزارش های ارائه شده مبنی بر قرار گرفتن استان کرمانشاه در 
دیف استان های تنش آبی شدید، اظهار داشت: زیبنده و شایسته این استان نیست که با توجه ر

به شرایط خاص آب و هوا در ردیف استان های تنش آبی شدید قرار بگیرد لذا برنامه ریزی ویژه 
 .برای برون رفت از این موضوع بسیار الزامی است

خشکسالی و کمبود بارش در سال های وی خاطرنشان کرد: صحبت های زیادی در خصوص بحث 
اخیر گفته شده بنابراین دیگر منتظر این صحبت ها نیستیم بلکه به برنامه هدفمند و راهبردی برای 

 .برون رفت از این مسائل نیاز داریم

استاندار کرمانشاه افزود: باید برنامه مسدود کردن چاه های غیر مجاز با توجه به شرایط موجود هر 
اجرایی شود و مدیریت آب منطقه ای در این زمینه باید تالش و اهتمام ویژه ای انجام  چه سریعتر

 .دهد

وی گفت: حفاظت از منابع آبی از کارهای بسیار مهم و با اولویت استان کرمانشاه است که باید با 
پذیرا  جدیت مورد توجه دستگاه های اجرایی ذیربط قرار بگیرد و هیچ گونه کوتاهی در این زمینه را

 .نخواهیم بود

 طاق بستان یک اثر بزرگ تاریخی است

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به خشک شدن چشمه های طاق بستان گفت: باید تمام 
 .جوانب این موضوع به دقت بررسی شود و راه حلی مبتنی بر نظرات کارشناسی ارائه شود

اق بستان افزود: این منطقه یک منطقه وی با اشاره به قدمت تاریخی و منطقه گردشگری ط
گردشگری معمولی نیست و به دنبال ثبت جهانی آن هستیم بنابراین برای حل مشکالت چشمه 

 .های آن باید برنامه های کارشناسی دقیق ارائه و بیان شود

باید   رضایی تصریح کرد: دفتر فنی استانداری پس از جمع بندی از نظرات و ارائه راه حل ها
 .رشات کارشناسی به مردم ارائه دهدگزا

سال گذشته  11همچنین در این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان نیز گفت: طی 
میلیمتر کمبود بارش در استان داشته ایم و بر اساس طبقه بندی کشوری و همچنین بر  ۷11

رمانشاه در استان ک 4۴_4۳اساس شاخص پایش منابع آب طی مهر لغایت خردادماه سال آبی 
 .بخش تنش آبی شدید قرار گرفته است
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حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده و برای امسال هم  ۳۴4کیاست امیریان افزود: در سال گذشته 
 .چاه غیر مجاز را در برنامه داریم 1111مسدود نمودن بیش از 

 

================== 

 دهد؛ مهر گزارش می

 نایع/ کشاورزی فدای صنعت شدهای آب زیرزمينی شازند به کام ص سفره

 

 

 

 

 

 

 

 

آمده است : اراضی کشاورزی  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر / شازند در تاریخ 
مات زیادی دیده و بر اثر برداشت بی شازند طی سال های اخیر از خشکسالی وکم آبی صد

رویه از منابع آب توسط صنایع وکاهش نزوالت آسمانی در کنار آن، کشاورزی این شهرستان 
 .کم کم رو به نابودی است

را به گروه استان ها: خشکسالی پدیده ای است که این روزها شهرستان شازند  -خبرگزاری مهر
شدت تهدید می کند. کاهش نزوالت آسمانی در زمستان گذشته در شازند باعث شد معضل 
خشکسالی که بسیاری از مشکالت مثل بیکاری، کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت های 

 منفی را در پی دارد، بیش از سال های گذشته مجالی برای عرض اندام داشته باشد.

ان ترین شهرستان های استان بود که به لحاظ همین بارندگی ها شهرستان شازند یکی از پر بار
از آب و هوای مطبوع، باغ های آباد و مناظر طبیعی بکری برخوردار بود اما در سال های اخیر با 

کاهش نزوالت آسمانی و در کنار آن برداشت بی رویه صنایع این منطقه از سفره های آب 
ظیمی از باغات و مزارع این شهرستان بر اثر زیرزمینی دشت حاصلخیز شازند، بخش ع

 خشکسالی از بین رفت.

درصد از جمعیت شهرستان شازند را روستاییان تشکیل می دهند، مهم ترین  ۶۸با توجه به اینکه 
و اصلی ترین رکن معاش و اشتغال این شهرستان کشاورزی و دامداری است، اما پدیده 

له در بخشی از باغات این شهرستان در اثر خشکسالی و همچنین آتش سوزی های هر سا
خشکسالی و گرما، امرار معاش مردم روستایی و حتی شهری این شهرستان را تحت تاثیر خود 

 قرار داده است.

 کمبود آب، بازده محصوالت کشاورزی را به شدت کاهش داده است

، با اشاره به بارندگی اندک سال های اخیر خصوصا خبرنگار مهر یک کشاورز شازندی در گفتگو با
امسال گفت: امسال در بهار بارندگی زیادی داشتیم اما به دلیل بارش کم برف در زمستان، سطح 

 آب های زیرزمینی منطقه به شدت پایین رفته است.

های اخیر گفت:  روح هللا محمدی دیگر کشاورز شازندی با توجه به خشک شدن باغات در سال
باغ احتیاج به آب دارد، کمبود آب طی سال های متوالی باغ را می خشکاند و حتی اگر باغ به طور 
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کامل خشک نشود اما میزان محصوالت تولید شده به حداقل می رسد و صدمه به قشر کشاورز 
ع کم کم نابود می را به دنبال دارد و با رو آوردن مردم به کارهای غیر از کشاورزی، باغات و مزار

 شوند.

وی به آتش سوزی باغات نیز اشاره کرد و افزود: آتش سوزی هایی که اخیرا در باغات شازند 
اتفاق می افتد شاید حادثه یا از روی عمد باشد اما یک عامل مهم مزید بر این علت است و آن 

د با کوچک هم اینکه وقتی درخت آب نخورد کم کم خشک می شود و مثل باروت عمل می کن
ترین آتشی گر می گیرد و آتش سریعا به مزارع و باغات نفوذ می کند و کشاورزی را از بین می 

 برد و همه این مشکالت بر اثر کمبود آب و خشکسالی به وجود می آید.

 

 عامل افت منابع آب برداشت صنایع شازند از سفره های زیرزمينی است

، گفت: یکی از اصلی خبرنگار مهر سالمی در گفتگو بانماینده مردم شازند در مجلس شورای ا
ترین دالیل افت منابع آبی و بروز خشکسالی در دشت شازند، برداشت صنایع از آب های 

 زیرزمینی است.

به قاسم عزیزی اظهار داشت: برداشت آب از سفره های زیرزمینی دشت شازند توسط صنایع، 
مساله کاهش بارندگی در سال های اخیر دامن زده و باعث کمبود آب کشاورزی در شهرستان 

 شازند و کاهش سطح آب های زیر زمینی در این دشت شده است.

وی استفاده از پساب از سوی صنایع در چرخه تولید را راهکاری برای صرفه جویی در مصرف آب در 
زرگ شهرستان با ایجاد تصفیه خانه، پساب استفاده شده این منطقه دانست و گفت: اگر صنایع ب

را با تصفیه به سیکل تولید برگردانند و با ایجاد حوضچه هایی پساب را قابل استفاده کنند، 
 برداشت از آب های زیرزمینی دشت شازند به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا می کند.

ند، گفت: این شهرستان نسبت به سایر عزیزی با اشاره به وضعیت بارندگی در شهرستان شاز
شهرستان های استان از نظر بارندگی شرایط مناسبی داشت، اما در سال های اخیر میزان 

 بارندگی در این شهرستان کاهش یافته است.

نماینده شازند اظهار داشت: ایجاد بندهای خاکی راه حل مناسبی برای حفظ بخشی از آب های 
 اعث تثبیت آب دشت ها برای کشاورزی و تغذیه منابع آبی می شود.بارندگی است و این کار ب

عزیزی با بیان اینکه خشکسالی و افت آب های زیرزمینی به کشاورزی منطقه و امرار معاش مردم 
به ویژه کشاورزان صدمه زده است، گفت: برداشت مداوم و مکرر از آب های زیر زمینی در بلند 

نیز باعث مشکل خواهد شد و صاحبان صنایع شهرستان باید  مدت، برای صنایع عظیم شهرستان
 تدبیر اساسی برای این مشکل بیندیشند.
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وی همچنین به حفر چاه های غیر مجاز اشاره کرد و افزود: اداره امور آب شهرستان شازند باید 
مرتبا در سطح شهرستان بازرسی داشته و اجازه حفر چاه های غیرمجاز را ندهد و در صورت 

 اهده، باید قاطعانه با استفاده کنندگان از چاه های غیرمجاز برخورد شود.مش

 

 لزوم به کارگيری روش های نوین آبياری در کشاورزی شازند

، بر لزوم به کارگیری روش های خبرنگار مهر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شازند نیز در گفتگو با
ن آبیاری در باغات و مزارع کشاورزی این منطقه تاکید کرد و گفت: اجرای طرح های آبیاری تحت نوی

فشار و قطره ای در اراضی کشاورزی و باغات، یکی از اصولی ترین روش های صرفه جویی در 
 مصرف آب کشاورزی است.

از روش های  درصد بخش کشاورزی شهرستان شازند 12رامین اخالصی با اشاره به اینکه تنها 
 ۵11آبیاری مدرن بهره می برند، افزود: از کل اراضی کشاورزی و باغات شهرستان شازند، فقط 

 هکتار نیز از آبیاری تحت فشار استفاده می کنند. 2۵11هکتار از روش آبیاری قطره ای و 

وی افزود: طی سال های اخیر نزوالت آسمانی در فصل زمستان در شهرستان شازند افت 
یری داشته و توجه به این نکته نیز نباید از نظر دور بماند که تغذیه سفره های آب زیرزمینی چشمگ

فقط با میزان مناسبی از بارش برف زمستانی تامین می شود و بارندگی بهاری، تاثیر چشم گیری 
 بر این منابع ندارد.

ای اخیر، صنعتی رامین اخالصی با اشاره به صنعتی شدن شهرستان شازند، افزود: طی دهه ه
شدن شازند سبب شده حجم عظیمی از منابع زیرزمینی دشت حاصلخیز شازند توسط صنایع 

مورد استفاده قرار گیرد و این مساله باعث افت شدید سطح آب های زیرزمینی این منطقه شده 
 است.

ظهار وی کشاورزی را یکی از مهم ترین و اصلی ترین مشاغل مردم این شهرستان عنوان کرد و ا
داشت: با توجه به اینکه امرار معاش اکثر مردم شازند از راه کشاورزی و دامداری است، پیشرفت 

کشاورزی در منطقه اشتغال و ماندگاری در روستاها را در پی دارد، اما در شرایط فعلی توسعه 
 کشاورزی و حفظ روستاها امکان پذیر نیست.

ی کشت مناسب و کاشت گیاهان کم توقع آب را اخالصی تغییر سیستم زراعی و داشتن یک الگو
یکی دیگر از راه های صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی عنوان کرد و افزود: حرکت به سمت 

یکپارچگی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی می تواند به اجرا و گسترش سیستم های 
 نوین آبیاری کشاورزی در این منطقه کمک کند.

تخرهای دو منظوره در مزارع را کمک به حفظ آب کشاورزی دانست و گفت: اخالصی ایجاد اس
ایجاد این استخرها در مزارع برای پرورش آبزیان و استفاده از آب مغذی برای آبیاری مزارع و باغات 
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یکی از اقداماتی است که ضمن بهره گیری چند منظوره از آب موجود، بهره وری را افزایش داده و 
 هر چند کوچک به بخش کشاورزی در مواجهه با بحران کم آبی باشد. می تواند کمکی

به نظر می رسد در کنار نقش مهمی که صنایع بزرگی همچون پاالیشگاه و پتروشیمی و سایر 
صنایع بزرگ شهرستان شازند در ایجاد اشتغال و اقتصاد استان مرکزی دارند، اما نباید توجه به 

 ش صنایع قرار گیرد.مسائل مهم دیگر در سایه این نق

با وجود صنایع بزرگ در شازند هنوز هم بخش عمده ای از مردم این شهرستان به کشاورزی 
اشتغال دارند و بخش بزرگی از باغات و مزارع کشاورزی استان در این منطقه قرار دارد که از بین 

اد کشاورزی استان رفتن این مزارع عالوه ایجاد مشکل برای کشاورزان شهرستان، طبیعتا بر اقتص
 نیز بی تاثیر نخواهد بود.

-http://www.mehrnews.com/news/2863490/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87
-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C
-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B1
-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF
-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85
-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C
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 دهد؛ مهر گزارش می

 زند تجارتی که زخم مایه حيات را نمک می«/ مهاجران»بخِت شوِر آب در 
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در حالی همدان در آمده است :  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /همدان  در تاریخ 

درصد مردم آب شرب را خرج تولید گسترده  4۷زند که در شهر مهاجران  آبی دست و پا می بی
 .شوند کنند که با اشک و خون مایه حیات شور می خیارشورهایی می

روی صندلی که نشسته است جابجا می شود و می گوید:  ها: گروه استان -خبرگزاری مهر
راستش را بخواهید تولید خیارشور آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست به خصوص اینکه با 

 سرمایه کم هم می توان این کار را شروع کرد.

ه ای ادامه می دهد: درست است که مشکالتی مانند کنترل دمای انبار در با ژست کارشناسان
موفق بودن این کار موثر است اما با کمی دقت می توان نتیجه ای خوشایند کسب کرد تنها باید به 
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http://www.mehrnews.com/news/2863490/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
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یاد داشت که اگر محیط انجام کار زیاد گرم باشد خیارشور نرم و اگه زیاد سرد باشه خیارشور دیر 
 وان آن را سریع وارد بازار کرد.می رسد و نمی ت

به سر وقت دبه های بزرگ خیارشور می رود تا ادامه حرفهایش را آنجا بگوید: اول باید خیارها را از 
لحاظ سایزبندی تفکیک کنیم چون چهار نوع خیارشور سوپر ویژه )خیلی ریز(، ویژه)ریز(، 

لیتری می  12آنها را در دبه های نول)متوسط( و ممتاز)درشت مخصوص ساندویچی ها( داریم. بعد 
حبه سیر و چند فلفل  ۴تا  ۳لیتر آب نیم کیلو نمک تصفیه نشده و درهر دبه 11ریزیم و به ازای هر 

 سبز سوراخ می اندازیم و در هر دبه یک استکان سرکه اضافه می کنیم.

مه بدهد: روی دبه بوی خیارشور همه فضای انبار را گرفته است و تازه حرفهایش گل انداخته تا ادا
ها را سبزی می گذاریم تا هم طعم و مزه خیارشور را عالی و هم از کپک زدن روی خیارشور 

جلوگیری کند. این کارها که انجام شد اگر جای دبه ها خنک باشد تا یک ماه امکان نگهداری آن 
 وجود دارد و اگر نه باید سریع وارد بازار شود.

یک تولیدکننده عمده خیارشور در شهر مهاجران است که با آب این جمالت بخشی از صحبت های 
 و تاب فراوان روایت می کند؛ اما این همه ماجرای تولید خیارشورهای شهر مهاجران نیست.

 تجارت با اشک مایه حيات

موضوع این گزارش نحوه تهیه خیارشور و یا رونق تجارت آن در شهر مهاجران نیست؛ حکایت 
اشک و خون مایه حیات رونق گرفته تا در جایی که مردم آب خوردن ندارند تجارتی است که با 

 هزاران تن خیارشور پرورش داده شود.

این روزها هر منطقه از استان همدان که پا می گذاریم تامین آب شرب با توجه بحران کم آبی و 
تان به خشکسالی در استان همدان به سختی صورت می گیرد و حتی برخی روستاهای این اس

 .دلیل بحران کم آبی از سکنه خالی شده اند و روز به روز بر شمار مهاجرت ها اضافه می شود

براساس بررسی ها کارگاه های مشاغل خانگی تولید خیارشور در شهر مهاجران که به صورت 
ن قانونی و غیر قانونی به این اقدام میپ ردازند نیز خود عاملی برای افزایش تنش کم آبی در ای

منطقه است چراکه این کارگاه ها مشاغل خانگی محسوب می شوند و در نتیجه از آب شرب 
 شهری برای تهیه خیارشورها استفاده می کنند.

درصد مردم شهر مهاجران در استان همدان در زمینه تولید خیار  4۷هم اکنون طبق آمارها بیش از 
عیت بحرانی تری قرار داده به نحوی که اگر شور فعالیت می کنند که این موضوع این شهر را در وض

به این وضعیت رسیدگی نشود شهر مهاجران عالوه بر رو به رو شدن با کمبود شدید آب شرب به 
 سرنوشت مناطق خالی از سکنه تبدیل خواهد شد.

شهر مهاجران که با تازگی به جمع شهرهای استان همدان پیوسته برای تامین آب شرب 
ریزی هایی دارد اما رعایت نکردن مردم در صرفه جویی و عدم برخورد دستگاه شهروندان برنامه 

های نظارتی در خصوص کارگاه های غیر مجاز تولید خیارشور در این شهر می تواند مهاجران را به 
 شهری خشک تر تبدیل کند.

 خيارشورها بر کم آبی دامن می زنند

با بیان  خبرنگار مهر ان در این زمینه در گفتگو بابرداری شرکت آب و فاضالب استان همد معاون بهره
اینکه کارخانه و کارگاههای خیارشور سازی در شهر مهاجران بر کم آبی در این منطقه دامن می 

ه روزی است که شهر مهاجران با مشکل کمبود آب روبرو شده که این مسئل 11زند، اظهار داشت: 
 موجب اعتراضاتی از سوی مردم و مسئوالن شده است.

حمید رضا نیکداد با بیان اینکه در شهر مهاجران وضعیت تولید آب با مصارف شهروندان کامال تطابق 
دارد، بیان کرد: مشکل آب شرب در مهاجران وجود ندارد و میزان آب شربی که تولید می شود به 

 .اندازه مصرف شهروندان مهاجرانی است
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برداری شرکت آب و فاضالب همدان با بیان اینکه کمبود منابع آب در زمینه آب شرب در  معاون بهره
مهاجران وجود ندارد، عنوان کرد: در چند سال گذشته تعداد افرادی که در شهر مهاجران از سازمان 

ی کنند جهاد کشاورزی مجوزهایی به عنوان مشاغل خانگی دریافت و اقدام به تولید خیارشور م
 روبه افزایش بوده است.

نیکداد با بیان اینکه تولید خیارشور در منازل مردم شهر مهاجران انجام می شود، ادامه داد: عده ای 
مجوز دارند اما در کنار این افراد تعداد بسیاری نیز به صورت غیر قانونی اقدام به تولید خیار شور می 

 کنند.

 مراکز بدون مجوز جمع آوری شود

درصد مردم نسبت به  4۷با بیان اینکه می توان گفت به نسبت جمعیت شهر مهاجران بیش از وی 
تولید خیارشور اقدام می کنند، بیان داشت: این میزان تولید خیار شور در مهاجران باعث شده در 
فصلی که فصل تولید خیار و خیارشور است آبی که برای مصرف شرب تولید می شود به مصرف 

 تجاری برسد و مسئله کمبود مطرح شود. خیارشور و

برداری شرکت آب و فاضالب استان همدان با بیان اینکه هر میزان که تولید آب در  معاون بهره
مهاجران بیشتر می شود تولید خیارشور نیز بیشتر می شود، عنوان کرد: در شهر مهاجران مشکل 

ندان مهاجرانی را تامین می کند اما آب شرب وجود ندارد و آبی که تولید می شود آب شرب شهرو
 استفاده تجاری از آب شرب این شهر را با بحران مواجه می کند.

حمید رضا نیکداد با بیان اینکه تاکنون در خصوص استفاده تجاری از آب شرب برخوردی انجام نشده 
و  است، بیان کرد: باید اقدامی شود تا به وضعیت مراکزی که بدون مجوز هستند، رسیدگی

 مسئوالن اعم از فرمانداری و سایر ماجع ذی صالح وارد شوند و جلوی تولید غیر مجاز را بگیرند.

وی با بیان اینکه مسئوالن ذی صالح باید تولیدی های مجاز را نیز مکلف به تامین آب از مکان دیگر 
ب کمبود منابع کنند، افزود: آبی که تامین می شود اگر قرار باشد به مصرف تجاری برسد قطعا موج

 آبی در مهاجران می شود.

برداری آب و فاضالب همدان حفر یک حلقه چاه را از اقدامات انجام شده بر شمرد و  معاون بهره
ادامه داد: هفته آینده یک حلقه چاه که در مراحل آخر حفاری قرار داد پس از انجام آرمایشات پمپاژ 

 وارد شبکه آب شهر مهاجران می شود.

ا بیان اینکه چند روز گذشته نیز یک حلقه چاه از کشاورزان اجاره شده، بیان کرد: این چاه نیکداد ب
 وارد مدار بهره برداری شده است.

وی با بیان اینکه اگر این روند تولید خیار شور در مهاجران ادامه پیدا کند این شهر با مشکل کمبود 
زی قرار شده تا اگر فردی درخواست مجوز آب مواجه می شود، بیان کرد: با هماهنگی جهاد کشاور

 داد، جهاد کشاورزی در خصوص بحث تامین آب با آب و فاضالب هماهنگی داشته باشد.

 مشاغل خانگی از آب و برق خانگی استفاده می کنند

خبرنگار  مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان همدان نیز در این زمینه در گفتگو با
با بیان اینکه مشاغل خانگی با توجه به ویژگی هایی که دارند با استفاده از امکانات منزل   مهر

اقدام به تولید می کنند، اظهار داشت: مشاغل خانگی از آب و برق خانگی برای تولید محصول 
 استفاده می کنند.

اده از آب خانگی در بحث تولید خیارشور مقداری بیشتر محمدرضا شهسواری با بیان اینکه اما استف
از سایر تولیدات است، بیان کرد: تولید در مشاغل خانگی به عنوان در آمد اصلی خانوار محسوب 

 می شود.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی با واحدی های غیر مجاز تولید خیارشور برخورد نمی کند، عنوان 
انند محیط زیست، سازمان غذا و دارو، استاندارد و غیره باید براین کرد: سازمان های نظارتی م
 موضوع نظارت داشته باشند.

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان همدان با بیان اینکه جهاد کشاورزی ابزار 
جاز در برخورد به خصوص در حوزه روستاهایی مانند مهاجران را ندارد، افزود: اگر واحد تولیدی غیر م

زمین کشاورزی ساخته شود جهاد کشاورزی می تواند درخصوص تغییر کاربری غیر مجاز برخورد 
کند اما درخصوص تولید غیر مجاز علی رغم اینکه غیر قانونی است جهاد کشاورزی نمی تواند 

 برخورد کند.

این  رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرح های سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در
با بیان اینکه به علت فاصله نداشتن شهر مهاجران با شهرک  خبرنگار مهر خصوص در گفتگو با

صنعتی در حال پیگیری هستیم تا اقداماتی برای انتقال واحد های تولیدی خیار شور صورت گیرد، 
 ر شور همانند سایر مجوز ها است.اظهار داشت: اساس صدور مجوز برای تولید خیا

واحد صنعتی تولید خیارشور فعالیت می کند،  ۶۴نسرین بیاناتی با بیان اینکه در استان همدان 
برای تولید خیار شور پروانه بهره برداری صنعتی  واحد در شهر مهاجران 11عنوان کرد: از این تعداد 

 دارند.

تن  ۵11هزار و  ۳4ر شور در استان همدان ظرفیت تولید واحد صنعتی تولید خیا ۶۴وی با بیان اینکه 
 نفر اشتغال ایجاد کرده است. ۵۳۸خیار شور در سال را دارند، ادامه داد: این واحد ها برای 

رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرح های سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در 
مشاغل خانگی اقدام به تولید خیار شور می کنند، عنوان  مهاجران تعداد زیادی از افراد به صورت

مورد است که از این  11۶کرد: تعداد مجوز مشاغل خانگی شوریجات و ترشیجات در استان همدان 
 مورد در شهر مهاجران قرار دارد. 2۴مورد شهرستان بهار و  ۷4تعداد 

شور تولید می کنند و اگر این افراد بیاناتی با اشاره به اینکه عده ای به صورت غیر قانونی خیار 
برای مجوز در چها چوب های جهاد کشاورزی قرار گیرند جهاد کشاورزی می تواند نظارت داشته 
باشد، ادامه داد: مهاجران از شهرهایی است که مردم آن در گذشته به شغل دیگری مشغول 

رای مردم این شهر بحث کم آبی بودند اما به دلیل مشکالت به سمت تولید خیار شور رفتند و اگر ب
 و مشکالت آن مطرح شود مسئله اشتغال در مهاجران زیر سئوال می رود.

وی با بیان اینکه مصرف آب در تولید خیار شور بستگی به میزان و حجم تولید دارد، عنوان کرد: تولید 
ین شده در پروانه خیار شور در دو یا سه ماه صورت می گیرد و این تولید نیز با توجه به حجم تعی

 بهره برداری است.

رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرح های سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه برای 
تن خیار شور در سال تولید کند که با توجه به حجم تولید مصارف آب  ۳1مثال فردی می خواهد 

داد: برای دادن مجوز به واحد های  شرب و غیره به صورت درصدی در نظر گرفته می شود، ادامه
جدید از اداره آب استعالم گرفته می شود و در صورتی که اداره آب بتواند آب مورد نیاز واحد را تامین 

 کند مجور داده می شود.

نسرین بیاناتی با بیان اینکه تولید خیارشور به صورت فصلی انجام می شود و شش ماه از سال 
یار شور باالست، بیان کرد: در شش ماه دوم مصرف آب کمتر می شود مصرف آب به علت تولید خ

 و بیشتر مصرف آب در بخش شرب و بهداشتی و بسته بندی است.

برآیند اظهارات مسئوالن به این نقطه می رسد که بسیاری از واحدهای تولید خیارشور حتی بدون 
ارتی برای برخورد با این واحدها مجوز مشاغل خانگی فعالیت می کنند و به نظر می رسد ابزار نظ

 وجود ندارد.

از سوی دیگر مسئوالن امر در حوزه کشاورزی فعالیت این واحدها را در راستای اشتغالزایی ضروری 
می دانند در حالیکه با توجه به بحرانی شدن وضعیت منابع آبی باید ضمن اولویت بندی، شرایط 

 قرار داد.کنونی برای ادامه کار این واحدها را مالک 

کارگاه های غیر مجاز تولید خیارشور با توجه به اینکه مجوزی ندارند تا در چهارچوب  به هر روی
قوانین فعالیت کنند به معضلی برای شهر مهاجران تبدیل شده اند و دستگاه های نظارتی نیز از 
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حرانی تر کند این مسئله مهم که در شرایط بحرانی آب می تواند وضعیت را برای شهر مهاجران ب
 تغال، خسارات دیگری به بار آورد.غافل مانده اند حال آنکه نباید به بهانه ایجاد اش

=================. 

 گزارش خبری؛

 قطعی مکرر آب روستاها در هویزه/ احشام در حال تلف شدن هستند

 گزارش: آمنه سواری
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بندی آب  کمبود و جیرهآمده است :  49تیر ۳1به گزارش خبرگزاری دولتی مهر /اهواز در تاریخ 

ای که در کنار نبود آب  گونه در روستاهای شهرستان هویزه، روستائیان را به ستوه آورده به
 .در حال تلف شدن هستند دائمی و مستمر برای مردم، احشام نیز

قطعی مکرر آب در روستاها و حتی مناطق شهری استان آن  :ها گروه استان - خبرگزاری مهر
های غیرکارشناسی به  اکنون به تبع پروژه هایی که هم هم با وجود منابع عظیم آبی و رودخانه

 .اند، امری دور از عدالت است شدههای رو به زوال تبدیل  مرداب

های اخیر با قطع دائمی آب مواجهند که این موضوع  روستاهای تابع شهرستان هویزه در سال
 باعث شده حیات روستاییان ساکن و احشام آنها با خطر جدی روبرو شود.

ند. قطعی بر اهالی این روستا از قطعی شبانه آب، کیفیت نامطلوب و فشار بسیار پائین آب رنج می
آب از سویی و شوری بیش از اندازه آب آشامیدنی روستاهای اطراف هویزه از سویی دیگر باعث 

 نارضایتی روستائیان شده است.

با  خبرنگار مهر احمد صالحی ساکن روستای سمیده از توابع بخش مرکزی هویزه در گفتگو با 
 12صبح تا  ۸کند: شبکه آب روستا از ساعت  ت قطع آب در این روستاها عنوان میاشاره به ساعا

شود. عدم تصفیه درست و  روز قطع می شب فعال است و در بقیه ساعات شبانه 21تا  1۷ظهر و 
 وجود فضوالت در شبکه آب نیز یک حکایت دیگر از معضالت آب آشامیدنی روستائیان است.

کند: فشار آب در بسیاری از نقاط بسیار پائین  هویزه عنوان میاین روستانشین بخش مركزی 
های برقی استفاده کنند، همچنین قطعی مکرر آب منجر به تلف  است و مردم مجبورند از پمپ

 شدن احشام و دام روستانشینان شده است.

حل این  گوید: مردم روستا برای سازی آب می وی با اشاره به استفاده مردم از مخازن برای ذخیره
سازی آب و استفاده در مواقع قطعی شبکه آب  منظور ذخیره مشکل مجبور به خرید مخازن به

 آشامیدنی هستند.
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صورت  رسانی به دهد: به علت فشار کم آب شبکه در روستاهای دوردست، آب صالحی ادامه می 
 گیرد. رسانی صورت می وسیله تانکرهای آب انتقال به

رغم پیگیری و شکایت از وضع موجود نزد فرمانداری شهرستان و  کند: به این روستانشین اظهار می
 ادارات مربوطه، تاکنون هیچ تغییری در این شرایط حاصل نشده است.

 كيفيت آب شرب روستاهای هویزه پایين است

سلیم بوعذار از ساکنان روستای هوره عاگول از توابع بخش نیسان شهرستان هویزه نیز در گفتگو 
روز فقط هشت ساعت آب  کند: شبکه آبدهی در این روستا در طول شبانه بیان می خبرنگار مهر با

 کند و در بقیه ساعات با قطعی آب مواجه هستیم. این مناطق را تأمین می

 

تا بسیار پائین و تا کند: کیفیت آب روس وی با اشاره به کیفیت نامطلوب آب آَشامیدنی عنوان می 
کنند  شده را همچون دیگر مردم خوزستان خریداری می حدودی شور است و روستائیان آب تصفیه

 های اضافی بر مخارج روزانه آنهاست. که هزینه

ها در هویزه وجود دارد ولی پیگیری و اعتراض مردم هیچ تغییری  افزاید: این وضعیت سال بوعذار می
 توجهی مسئوالن به این امر اسفناک همچنان ادامه دارد. و بی را به بار نیاورده است

این روستانشین با اشاره به عدم پیگیری و نظارت اداره بهداشت نسبت به کیفیت آب روستاهای 
گونه نظارتی بر کیفیت تصفیه آب اعمال  کند: متأسفانه اداره بهداشت هیچ هویزه اظهار می

ر تصفیه آب باعث سوزش چشمان در هنگام استحمام کند و میزان کلر استفاده شده د نمی
 شود. می

 قطعی آب مسبب تلف شدن احشام

شود. منبع تغذیه آب  رسانی شهدای یزدنو تأمین می کند: آب روستا از تأسیسات آب وی عنوان می
رغم تأمین  دست رودخانه کرخه است که کیفیت بسیار پائینی دارد. به خام این تأسیسات از پائین

که از بخش باالدستی رودخانه کرخه در بخش  mc1 رسانی سمیده از کانال أسیسات آبآب ت
 شده از کیفیت موردنظر برخوردار نیست. شود اما آب تصفیه حمیدیه شروع می

کند:  داند و اظهار می دست می بوعذار قطعی آب را سبب تلف شدن احشام در روستاهای پایین 
ل بودن شبکه باعث تلف شدن احشام در روستاهای قطعی آب و کمی فشار در مقاطع فعا

شد اما در حال  دوردست شده است، در قدیم آب موردنیاز احشام از رودخانه کرخه نور تأمین می
های زهکشی و دبی بسیار پائین آب رودخانه در مقطع سمیده و افزایش  حاضر به علت ورود آب

 شوری این رودخانه این امر دیگر میسر نیست.

 رسانی به علت رعایت مصرف برق ی پمپاژ تأسيسات آبخاموش
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کند:  اظهار می خبرنگار مهر کاظم کروشات رئیس آبفار شهرستان هویزه در این خصوص در گفتگو با
ق در منظور رعایت میزان مصرف بر طی نامه رسمی كه از آبفار استان به این اداره ابالغ شد به

 رسانی خاموش شود. پمپاژ تأسیسات آب 1۷تا  1۳ساعات پیک مصرف، مقرر شد از ساعات 

 

گوید: به علت ظرفیت پایین  روز می وی با اشاره به دلیل قطعی آب در دیگر ساعات شبانه
روز برای آبگیری  رسانی مجبور به قطعی شبکه در بعضی ساعات شبانه های تأسیسات آب حوضچه

 مجدد هستیم.

رئیس آبفار شهرستان هویزه در پاسخ به علت افت فشار آب شبکه در مناطق روستایی عنوان  
رسانی  کند: فرسودگی شبکه انتقال رسانی و پراکندگی مناطق روستایی باعث افت فشار آب می

 در مناطق شهری و روستاهای مختلف است.

شهدای یزدنو در بخش نیسان و رسانی روستاهای هویزه از دو تأسیسات  افزاید: آب كروشات می
شود. به علت کشش پائین شبکه آبدهی، مجبور به  تأسیسات سمیده در بخش مرکزی تأمین می

 منظور جلوگیری از خرابی این تأسیسات هستیم. قطعی آب به

رسانی اظهار  وی با اشاره به جمعیت زیاد روستاها و پراکندگی جغرافیائی و ایجاد مشکل در آب
یت و کشش پائین شبکه انتقال آب شرب روستایی و فرسودگی و همچنین جمعیت کند: ظرف می

رسانی دچار مشکل  زیاد روستاهای تحت پوشش و پراکندگی از نظر جغرافیایی ما را در خدمت
 ایم. کرده که برای حل آن تمهیداتی را اندیشیده

 آبفار مسئوليتی در قبال تأمين آب احشام ندارد

عنوان  خبرنگار مهر رکزی شهرستان هویزه در این زمینه و در گفتگو بامهدی عباسی بخشدار م
کند: قطعی آب در مقاطع روستایی شهرستان به علت فرسودگی شبکه و تأسیسات  می
رسانی، کثرت جمعیت و پراکندگی روستاهای تحت پوشش این تأسیسات و کشش پایین  آب

 ست.شبکه ا

رسانی سمیده متولی تأمین آب  افزاید: در بخش مرکزی شهرستان تأسیسات آب وی می
شود که از کیفیت  تأمین می mc1 روستاهای بخش مرکزی است، آب خام این تأسیسات از کانال

 خوبی برخوردار است.

ر قطعی بخشدار مرکزی شهرستان هویزه با اشاره به نامرتبط بودن تلفات احشام روستائیان در اث
کند: در رابطه با معضل تلف شدن احشام روستانشینان به علت کمبود و  آب با اداره آبفار اظهار می

 قطعی آب، اداره آبفار روستایی مسئولیتی در قبال تأمین آب احشام ندارند.

 باز هم مشكل تخصيص اعتبار
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، وضعیت تأمین آب شرب خبرنگار مهر عادل بوعذار رئیس شورای شهرستان هویزه در گفتگو با
کند: وضعیت آب شرب در روستاهای هویزه غیرقابل  داند و اظهار می روستاها را غیرقابل قبول می

رسانی به روستاهای  قبول است و ما خواستار رسیدگی مسئوالن برای بهبود وضعیت آب
 شهرستان هستیم.

روستاهای بخش نیسان به علت کیفیت پایین آب رودخانه کرخه، این افزاید: در مقطع  وی می
 روستا دچار بحران تأمین آب سالم برای روستاییان است.

رسانی  منظور نوسازی شبکه آب رئیس شورای شهرستان هویزه با درخواست تخصیص اعتبارات به
تخصیص اعتبار برای  کند: از مدیریت آبفار روستایی استان درخواست روستاهای هویزه بیان می

رسانی روستایی داریم تا بتوانیم این مشکل را هر  تعمیر و نوسازی و همچنین ظرفیت شبکه آب
 کن کنیم. چه زودتر ریشه

رسانی به روستاهای جفیر اقدام  گوید: مدیریت آبفار روستایی باید برای وصل شبکه آب بوعذار می
 گیرد. تا با تانکر صورت میرسانی به این روس کند چرا که در حال حاضر آب

رسانی شهرستان به کانال  حل پیشنهادی ما وصل شبکه آب کند: راه وی در پایان عنوان می
 رسانی غدیر برای بهبود کیفیت آب است. آب
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