ازای هــر مترمکعــب  6هــزار تومــان ،حفــظ
خــاک بــه ارزش هــر تــن  28دالر و مقابلــه بــا
رســوبگذاری پشــت ســدها کــه معــادل یــک
ســوم ارزش خــاک اســت.
احیا ،مرمت و الیروبی قنوات
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه ایــن منظــور در
یــک ســال گذشــته بیــش از  600کیلومتــر از
قنــوات کشــور را احیــا ،مرمــت و الیروبــی کــرده،
ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن ســالهای
گذشــته احیــا ،مرمــت و الیروبــی قنــوات در
ســالهای گذشــته  400کیلومتــر بــوده اســت.
در ایــن بــاره هوشــنگ جــزی ،مدیــرکل دفتــر
آبخیــزداری و حفاظــت از خــاک ســازمان منابــع
طبیعــی کشــور در گفتوگــو بــا «ایــران» بیــان
میکنــد :طــرح پیشــنهادی مجلــس مراحــل
نهایــی خــود را طــی میکــرد و قــرار بــود در
جلســه بــا معــاون اول رئیسجمهــور ،مراحــل
تصویــب ایــن طــرح پیگیــری شــود کــه وزیــر
جهــاد کشــاورزی پیشــنهاد تصویــب قانــون
جامــع آبخیــزداری را مطــرح میکنــد.
معــاون اول هــم بــه ایــن وزارتخانــه دســتور
میدهــد کــه طــی دو هفتــه ایــن قانــون را
تدویــن کــرده و بــرای تصویــب بــه هیــأت
دولــت ارائــه دهــد .بــه گفتــه او دولــت قصــد
دارد بدانــد در صــورت تأمیــن اعتبــار پروژههــای
آبخیــزداری ،دوره بازگشــت ســرمایهگذاری
انجــام شــده چــه مــدت خواهــد بــود.
جــزی نســخههای نهایــی طــرح پیشــنهادی
دولــت را مطالعــه نکــرده اســت امــا در طــرح
پیشــنهادی مجلــس ،در ارتبــاط بــا ســاختار
مســتقل بــرای آبخیــزداری بــا ادغــام ســازمان
ط زیســت هــم
منابــعطبیعــی و حفاظــت محیـ 
بندهایــی گنجانــده شــده بــود.
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نیازمنــد اعتبــارات بیشــتری بــرای توســعه
آبخیــزداری هســتیم
وی در خصــوص توســعه آبخیــزداری در
کشــور نیــز گفــت :هــر ســاله کشــورمان دچــار
ســیالبهای فصلــی میشــود بــه طــوری
کــه عالوهبــر خســارات جانــی بــه راه هــا و
جادههــای روســتایی و اراضــی کشــاورزی
خســارات مالــی زیــادی وارد میکنــد بنابرایــن
بایــد توســعه آبخیــزداری و آبخوانــداری در
حوزههــای آبخیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود :بهدلیــل ضعــف
اعتبــارات تخصیــص داده شــده بــه ایــن حــوزه
هــر ســاله تنهــا در یــک میلیــون و  500هــزار
هکتــار از اراضــی کشــور میتــوان عملیــات
آبخیــزداری انجــام داد ،در گذشــته بــه دســتور
رهبــر معظــم انقــاب از محــل صنــدوق توســعه
ملــی ســاالنه  200میلیــون یــورو بــه ایــن امــر
اختصــاص داده میشــد کــه در دو ســال
گذشــته دیگــر اعتبــاری از ایــن محــل تخصیــص
داده نشــده اســت.
ســاداتینژاد اظهــار کــرد :چــون  90میلیــون
هکتــار از اراضــی کشــور نیازمنــد عملیــات
آبخیــزداری و بودجــه ایــن امــر بســیار پاییــن
اســت ،بــه نظــر میرســد بایــد تغییــر مقیاســی
صــورت گیــرد بــه طــوری کــه هــر ســاله
خســارت زیــادی بــه ایــن امــر اختصــاص
مییابــد بنابرایــن بایــد پیشــگیری در کشــور
صــورت گیــرد .وی عنــوان کــرد :بهدلیــل کمبــود
اعتبــارات ،عملیــات آبخیــزداری و آبخوانــداری
بایــد ســاالنه در  9تــا  10میلیــون هکتــار انجــام
شــود کــه ایــن امــر نیــز نیازمنــد  20تــا  25هــزار
میلیــارد اعتبــار اســت ،ولــی دولــت بــرای تأمین

ایــن میــزان اعتبــار مشــکل دارد بنابرایــن باید به
مشــارکت مردمــی و همراهــی بخــش خصوصی
در توســعه آبخیــزداری چشــم دوخــت کــه بــرای
ایــن امــر بایــد عرصههــای آبخیــز را بــرای ورود
مــردم و بخــش خصوصــی تســهیل کــرد ،یعنــی
بهــرهوری عرصــه را بــه مــردم ســپرد و آنهــا کار
آبخیــزداری انجــام بدهنــد و از منافــع آنهــا هــم
بهرهبــرداری کننــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود :در ایــن صــورت
هــم اشــتغالزایی جدیــدی صــورت گرفتــه ،هــم
تولیــد افزایــش مــی یابــد و آب را حفــظ و به دل
ســفرههای زیرزمینــی میبــرد و از ســیالبها
جلوگیــری خواهــد کــرد.
ســاداتینژاد گفــت :در ســیل اخیــر یکــی

ســاداتینژاد:

بهدلیــل

کمبــود اعتبــارات ،عملیــات
آبخیــزداری و آبخوانــداری بایــد
ســاالنه در  9تــا  10میلیــون
هکتــار انجــام شــود کــه ایــن
امــر نیــز نیازمنــد  20تــا 25
هــزار میلیــارد اعتبــار اســت

از موضوعــات مهــم ،بحــث آبخیــزداری و
آبخوانــداری بــوده اســت لــذا نشســتی در دفتــر
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا ایــن موضــوع
برقــرار بــود.
وی افــزود :یکــی از راههــای مقابلــه بــا
ســیالبها ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم
آبخیــزداری و آبخوانــداری را در حوضههــای
باالدســت ســدها اجــرا کنیــم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه
حوضههــای آبخیــز کشــور  ۱۳۵میلیــون هکتــار
اســت کــه طــی ســالیان گذشــته تــا بــه امــروز
حــدود  ۳۵میلیــون هکتــار از آن کار آبخیــزداری
انجــام شــده اســت ،تصریــح کــرد :اگــر حــدود
 ۹۰میلیــون هکتــار باقــی مانــده را براســاس روال
جــاری پیــش ببریــم زمــان طوالنــی  ۴۵ســاله
بــرای آبخیــزداری نیــاز داریــم که منطقی نیســت
لــذا بایــد در رونــد کار یــک تغییــر مقیــاس
داشــته باشــیم .وی ادامــه داد :اگــر بتوانیــم در
ســال  ۱۰میلیــون هکتــار آبخیــزداری انجــام
دهیــم میتوانیــم تــا  ۱۰ســال آینــده تمــام ایــن
هــدف را اجرایــی کنیــم .ســاداتینژاد بــا اشــاره
بــه اینکــه طبــق تأکیــد ریاســت جمهــوری در
جلســه هیــأت دولــت ،ظــرف دو هفتــه آینــده
الیحــه قانــون جامــع آبخیــزداری را بــه دولــت
ارائــه خواهیــم کــرد ،افــزود :در ایــن الیحــه
میتوانیــم بــه همافزاییهــای الزم در حوضــه
آبخیــز بپردازیــم تــا همگرایــی و همافزایــی
در ایــن سیســتم تبییــن و اجرایــی شــود .وی
ادامــه داد :رئیــس جمهــور بــر مردمیســازی
آبخیــزداری تأکیــد و مــا را موظــف کردنــد تــا به
ایــن ســمت حرکــت کنیــم لــذا ظرفیتهایــی
کــه مشــارکت مردمــی را میطلبــد و قوانیــن
بهرهبــرداری از آب اســتحصال شــده توســط
سیســتم آبخیــزداری در الیحــه قانــون جامــع
آبخیــزداری لحــاظ خواهــد شــد.
مقــام عالــی وزارت جهــاد کشــاورزی تأکیــد
کــرد :مــا الزم اســت یــک رهیافــت جدیــد
را در حوضــه آبخیــزداری پیــش ببریــم و
زیربخشهــای رفــع بحــران و منابــع مالــی
کــه بــرای جبــران خســارات اســتفاده میشــود
میتوانــد در اجــرای آبخیــزداری اســتفاده شــود
و در کنــار مشــارکت مردمــی در ایــن الیحــه
قانونــی گنجانــده خواهــد شــد.

