ﺳـﻨﺪ راﻫـﺒﺮدی ﭘﯿﮕﺸﯿـﺮی از ﺳـﯿﻞ
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﯿﻦ
ﭘﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ  ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،روز
دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﻣﮑﻤﻞ
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ داﻧﺴﺖ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻔﺖ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای آن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر از اﯾﻦ رح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را در اﯾﻦ ﻃﺮح اراﺋﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب و آﺑﺨﻮاﻧﺪاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ  ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ زﻟﺰﻟﻪ ،

دوﻣﯿﻦ ﺑﻼی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮررا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﯿﻞ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری ﺟﺰو ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ازاﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﯾﺪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﯿﻞ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ اﺳﺖ ،
اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری و اﻧﺴﺠﺎم
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﯿﻞ را از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب و آﺑﺨﻮاﻧﺪاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ  ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﮔﻔﺖ  :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮔﺴﺘﺮه ای ﺣﺪود  11ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺪود  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ
اﻓﺰوده ﺷﻮد.
ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺟﺮای
اﯾﻦ ﻃﺮح داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود  :ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺣﺪود  287ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰداری در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب و آﺑﺨﻮاﻧﺪاری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ اﻋﺘﺒﺎرات
ﺧﻮﺑﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده و در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد  ،اﻣﺴﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر  200ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﻬﻢ ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود  14ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺷﺶ ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﺨﯿﺰداری در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی در ﻣﻮرد ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮﯾﮋه ﻏﺮب اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :
ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از دﻫﻪ  90ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ
رﮐﻮردار ﺳﯿﻞ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ
وﯾﮋه ای ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از اﯾﻦ ﺑﻼی ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮدارد.
ﺳﯿﻠﯽ ﮐﻪ در  13ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮﯾﮋه ﻏﺮب اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  2روز ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺣﺪود  700ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﺴﺎرت زد .
ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر اﻓﺰود  :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺳﯿﻞ ﮔﺎم ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ دراﯾﻦ دوﻟﺖ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .
وی اﺟﺮای ﻃﺮح ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰداری ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺣﺪود  45ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق روﺷﻨﯽ از ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ذﮐﺮﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺳﻄﺢ  600ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻣﺮﺗﻌﯽ
ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﺪود  90ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻃﺮح آﺑﺨﯿﺰداری اﺟﺮا ﺷﺪه ﻃﯽ 10
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  45ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر اﺟﺮا ﺷﺪه ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺣﺪود  100ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺣﻮزه
آﺑﺨﯿﺰداری ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب و آﺑﺨﻮاﻧﺪاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ  ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از
آﺛﺎر ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ 2روزه اش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود  :اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ  ،ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﯿﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری  ،آﺑﺨﻮاﻧﺪاری  ،اﯾﻤﻦ
ﺳﺎزی و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﯿﻞ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دارد .
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ  :روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫـﺎی ﻧـﻮﺷﻬﺮ و ﻋﺒـﺎس آﺑـﺎد اﻣـﺮوز /دوﺷﻨﺒـﻪ  /ﻧﯿـﺰ از ﺣـﻮﺿﻪ ﻫـﺎی
آﺑﺨﯿﺰﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و راﻣﺴﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎزﻧﺪران دارای  2ﺣﻮزه اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری ﯾﮑﯽ در
ﺳﺎری ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ .
ﺣﻮزه ٔ اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ـ ﻧﻮﺷﻬﺮ
ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﺑﯿﺶ از 662ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر  ،ﻣﻌﺎدل  9/27درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﺎزﻧﺪران را در ﺑﺮ دارد.
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