
   سجاد مرسلي
همين چند روز پيش بود که بعد از بارش هاي 
شديد باران در برخي استان ها، سيالب هايي 
به راه افتاد و مثل هميش�ه با به جا گذاشتن 
خساراتي، موجب ش�د مسئوالن حرف هاي 
هميش�گي را بزنن�د و م�ردم ه�م درگي�ر 
مش�کالت پيش آمده، روزگارشان را سپري 
کنند. سيل اخير در تمام استان هاي شمالي 
و غرب�ي خس�اراتي به هم�راه داش�ت و در 
اس�تان لرس�تان هم به ۲۵۰ خانه روستايي 
خس�ارت زد اما نکته حائز اهميت اين است 
که بسياري از اين خسارات قابل پيشگيري 
اس�ت و ش�ايد با کمتري�ن هزينه بت�وان از 
بيش�ترين آس�يب ها جلوگيري کرد. کاري 
که هيچ وقت در دس�تور کار مس�ئوالن امر 
قرار نمي گي�رد و آنها ترجي�ح مي دهند بعد 
از وقوع حادثه به نشست هاي خبري و ارائه 
آمار از ميزان خسارات و تلفات بسنده کنند. 

    
وقتي بارش باران در اس��تان لرس��تان ش��روع 
شد، همگان خوب مي دانس��تند که اين ميزان 
باران حتماً خساراتي هم در پي خواهد داشت. 
بارش هاي��ي که سيل آس��ا ش��د و در خرم آباد 

به عنوان مرکز اس��تان و روس��تاي هاي بخش 
مرکزي آن موج��ب طغيان آب و وارد ش��دن 
س��يالب به خانه ها ش��د.  س��يل به ۲۵۰خانه 
روس��تايي در خرم آب��اد، پلدختر، رومش��کان، 
چگني، دلف��ان، سلس��له، اليگ��ودرز و دورود 
خس��ارت وارد کرد و بعد از چند س��اعت مردم 

ماندند و صدمات ناشي از بارش ها. 
  بي خيال�ي مس�ئوالن ب�ه طرح ه�اي 

آبخيزداري
با اينکه بارها و بارها اعالم شده با اليروبي نهرها و 
گذرگاه آب ها مي توان از وقوع بسياري از حوادث 
جلوگيري کرد، اما باز هم با هر باراني بايد شاهد به 
راه افتادن آب در کوچه و خيابان هاي شهرها باشيم.  
ردپاي عوامل در بروز سيالب به خوبي مشخص 
است؛ مواردي که مي توانست با اقدامي مناسب 
در سال هاي گذشته يا پيش از بارندگي هاي پاييز، 
با برطرف کردن خطر آنها، مانع از ورود س��يالب 
به درون روستا شود.  اگر به روستاهايي که دچار 
سيل شده اند سري بزنيم، به خوبي مي توان فهميد 
که سيالب جاري ش��ده در مراتع و جنگل هاي 
باالدست روستا در مسير رودخانه اي فصلي جريان 
مي يابد. مس��يري که در آن خبري از طرح هاي 
آبخيزداري براي جلوگيري از بروز سيالب ديده 
نمي شود. در خرم آباد و روستاهاي اطرافش هم 
درخت هاي بلوط قرباني سيالب شده اند و شدت 

جريان آب خاک زير پاي آنها را شسته است. 
اهميت طرح هاي آبخيزداري را در اين حوادث 
مي توان مش��اهده کرد؛ جايي که با احداث يک 

يا دو بند مي شد از شدت يافتن جريان آب باران 
جلوگيري کرد و سيالب را با کمترين سرعت و 
در مسير مناسب هدايت کرد.  در روستاي »سالي 
بزرگ« سيل خسارات بيشتري به جاي گذاشته 
است و آب به درون خانه مردم طغيان کرده است. 
اهالي روستا مي گويند سيالب از باالدست روستا 
جريان يافته و به درون روس��تا راه يافته است. 
کانال هاي با عرض کم در مس��ير سيالب ديده 
مي شود که قطعاً براي هدايت آب ناشي از سيالب 
مناسب نيستند و دستگاه هاي ذيربط در تالش 
براي وسيع کردن کانال هاي جريان آب و جبران 

خسارت وارد شده به مردم هستند. 
  ساخت وسازها در مسيل ها

ترس اکثر روستانش��ينان لرس��تان اين است 
که اگر بارش اخير که آنقدره��ا هم قوي نبود 
اين همه خرابي به جاي گذاشت، اگر در طول 
پاييز و زمستان، بارش هاي بزرگ تر و بيشتري 
صورت بگيرد چه باليي به سرشان خواهد آمد.  
به عنوان مث��ال در جايي که س��يالب جريان 
يافته در بستر رودخانه فصلي منجر به ريزش 
جاده شده اس��ت؛ موضوعي که مردم روستا را 
نگران کرده که مبادا در بارش هاي بعدي جاده 
دسترسي به روستا تخريب و راه ارتباطي مردم 

قطع ش��ود.  موضوع چندان پيچي��ده به نظر 
نمي رس��د؛ زمين هاي باغات به س��مت حريم 
رودخانه پيشروي کرده اند و بستر رودخانه نيز 
از قطعات بزرگ سنگ پاکسازي نشده است. در 
چنين شرايطي وقوع کمترين بارش نيز منجر به 
پر شدن بستر رودخانه و شسته شدن ديوارهاي 
اطراف خواهد شد. شايد با يک اقدام به موقع در 
اليروبي بستر رودخانه و همکاري مردم روستا 
در آزادسازي حريم آن، مي ش��د از وارد شدن 
خس��ارت به جاده جلوگيري کرد.  در روستاي 
»ده باقر« هم سيل به خاطر کامل نشدن يک 
کانال که به منظور مهار سيل  در حال ساخت 
است به وقوع پيوسته است.  کانال هدايت آب 

روستا که از ميان روستا و در همجواري با خانه 
اهالي روس��تا مي گذرد تا انتها تکميل نش��ده 
و س��يالب به هم��راه گل و الي و ش��اخه هاي 
شکس��ته ش��ده به درون کانال جريان يافته و 
در نهايت در بخش نيمه کاره کانال خس��ارت 
به بار آورده است.  دهيار روستا از پيگيري هاي 
متعدد براي تکميل کان��ال و کمبود اعتبارات 
دس��تگاه ها براي تکميل آن مي گويد و يادآور 
مي ش��ود که اين پيگيري ها هنوز نتيجه نداده 
اس��ت. در نهايت همه به اين نتيجه مي رسند 
که تنه��ا راه حل کوتاه مدت اليروبي و وس��يع 
کردن کانال هدايت آب روس��تا است؛ راه حلي 
که هر چند موقتي است اما دس��ت کم از بروز 
خس��ارت در بارش بعدي جلوگيري مي کند.  
در استان لرستان هم مانند بسياري از مناطق 
ديگر ايران، پوشش درختي به شدت تخريب و 
بخش زيادي از مساحت حوضه آبريز به اراضي 
کشاورزي تبديل شده اس��ت که اين موضوع 
باعث افزايش توليد رواناب و سيالب مي شود.  
در همين رابطه مديرعامل شرکت آب منطقه اي 
لرستان مي گويد: » شرايط توپوگرافي و شيب 
تند و کوهس��تاني حوضه آبريز، فيزيوگرافي و 
شکل حوضه که گرد و داراي آبراهه هاي کوتاه 

و هم ش��کل و هم اندازه اس��ت باعث مي شود 
رواناب هاي توليد ش��ده در يک زم��ان کوتاه و 
به طور همزمان ب��ه خروجي هاي حوضه هاي 
آبريز واقع در روستاهاي بخش جنوبي از جمله 
سالي بزرگ، ده باقر، تکانه و. . . برسند و سيالبي 

وحشتناک ايجاد شود.« 
رضا ميرزايي با بيان اينکه ش��دت بارش ها به 
گونه اي بوده که در زمان��ي کوتاه بخش عمده 
بارش ها تبديل به رواناب ش��ده اس��ت، ادامه 
مي دهد:»ش��رايط زمين شناسي حوضه آبريز 
جنوب ش��رقي خرم آباد و وجود س��ازندهاي 
ريزدانه و نفوذناپذير کشکان نيز مزيد بر علت 
توليد رواناب و بروز سيالب بوده است.« البته 
نباي��د فراموش کنيم که طي س��ال هاي اخير 
اهالي روستاهاي منطقه به طور غيرمجاز اقدام 
به تصرف و تجاوز به بس��تر و حريم مس��يل ها 
کرده و بخش زيادي از منازل مسکوني دقيقاً 
در داخل بس��تر و حريم مسيل ها ساخته شده 
اس��ت که اين وضعيت س��بب مي ش��ود با هر 
بارندگي و وقوع س��يالبي در مع��رض تهديد 
گيرند.  هر چند يک ب��ار ديگر بايد تأکيد  قرار 
کرد ک��ه مناس��ب ترين راه عالج مش��کالت، 
انجام اقدامات آبخيزداري مناس��ب مکانيکي 
و بيولوژيکي در قس��مت علي��اي حوضه آبريز 
اس��ت، اما باز هم بايد اعالم ک��رد که همه اين 
اتفاقات و حوادث و پيش��نهادها، مثل دفعات 
گذشته به دست فراموشي سپرده مي شوند تا 

بارش بعد و حوادث بعد. 

  سيد احمد هاشمي اشکا
وقتي اخباري در مورد مهاجرت روستاييان 
از شهرها منتشر مي شود، ابتدا بايد ديد که 
علت اصل�ي اين کار چيس�ت و چرا گروهي 
عطاي زندگ�ي در خاک پ�دري را به لقايش 
مي سپارند و راهي حاشيه شهرها مي شوند. 
بر اساس بررسي هاي صورت گرفته مشخص 
شده اس�ت که روستاييان بيش�تر به خاطر 
مش�کالت اقتصادي از منطقه و سکونتگاه 
اصلي خ�ود فاصله مي گيرن�د و در مجموع 
نقش عوام�ل دافعه روس�تايي در مهاجرت 
از روستا به ش�هر بيشتر از س�اير عوامل به 
خصوص عامل جاذبه ش�هري است. همين 
عوامل باعث ش�ده نرخ مهاجرت در استان 
اردبي�ل ه�م در ح�ال تغيي�ر باش�د و طي 
سال هاي اخير تعداد مهاجران وارد شده به 
استان اردبيل برابر با ۵6هزار و 141 نفر باشد 
که 31 هزار و 466 نفر در محدوده اس�تاني 
جابه جا شده اند يعني شعاع مهاجرتي آنان 
داخل اس�تاني بوده اس�ت و حدود 11 هزار 
نفر از روستاها به شهرها مهاجرت کرده اند. 

    
اردبيل به عن��وان يکي از اس��تان هاي بزرگ 
به س��بب برخ��ورداري از جمعيت ب��اال، آمار 
بااليي از حاشيه نش��يني را در خود جاي داده 
است که اين معضل مي تواند بستري مناسب  
براي گس��ترش و رش��د روزافزون بسياري از 

آسيب هاي اجتماعي فراهم سازد. 
در اين ميان يکي از داليل تش��ديد اين اتفاق، 
ک��وچ و مهاج��رت ناگهاني روستانش��ينان به 
ش��هرهاي کوچک و حاشيه ش��هرهاي بزرگ 
مي باشد که يکي از داليل افزايش حاشيه نشيني 
در س��ال هاي اخير تماي��ل روزاف��زون مردم 
روستانش��ين به مهاجرت به ش��هرها و تجربه 
زندگي شهري اس��ت.  همين موضوع مي تواند 
آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي ديگري را به 
بدنه اقتصاد کشور وارد کند که در پي مهاجرت 
روزافزون روس��تاييان به ش��هرهاي کوچک و 
بزرگ عالوه بر تش��ديد معضل حاشيه نشيني، 

مسئله فقر نيز تشديد مي شود. 
  اردبيل و مهاجرت هاي درون استاني

چندي پيش و بر اساس مطالعاتي که روي تعداد 
مهاجران وارد ش��ده به اس��تان اردبيل صورت 

گرفت، مشخص شد اين تعداد برابر با ۵6 هزار 
و 141 نفر بوده است که 31 هزار و 466 نفر در 
محدوده استاني جابه جا ش��ده اند يعني شعاع 

مهاجرتي آنان داخل استاني بوده است. 
در همين رابطه رئيس سازمان برنامه و بودجه 
اس��تان اردبيل با بيان اينکه مهاجران داخل 
استانی س��هم قابل توجه ۵6 درصدي از کل 
مهاج��ران را در برگرفته ان��د، مي گويد: »اين 
مس��ئله گوياي اين واقعيت اس��ت که الگوي 
غالب مهاجرتي استان، الگوي مهاجرت درون 

استاني بوده است.«
داود شايقي نرخ مهاجران وارد شده ساکن در 
مناطق روستايي استان را 17 درصد عنوان و 
تصريح مي کند: »اين موضوع حاکي از آن است 
که جاذبه شهري استان براي مهاجران بيشتر 
از مناطق روستايي بوده اس��ت. البته از تعداد 
31 ه��زار و 466 نفر مهاجران داخل اس��تان 
يکهزار و 9۰۰ نفر بين شهرستاني و به مقصد 
نقاط روستايي اس��تان اردبيل بوده است که 
اين ميزان نيز مي تواند براي راه اندازي اشتغال 
روس��تايي و پررونق س��ازي مناطق روستايي 
اس��تان به جهت برخورداري از پتانسيل هاي 

طبيعي و نوين مثمرثمر باشد.«
وقتي اقدامات مسئوالن را در شکوفايي روستاها 
و حف��ظ روستانش��ينان در مناطق س��کونت 
پدريشان مرور مي کنيم به طرح هايي مي رسيم 
که خوب شروع شدند اما هرگز به نتيجه هاي از 
پيش تعيين شده نرسيدند. در سال هاي گذشته 

دولتي ها براي بهبود و افزايش جمعيت روستايي 
و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرهاي 
کوچک و ب��زرگ، جرياني را با عن��وان »طرح 
هادي« روستايي به راه انداختند تا شايد مردم 
کم سواد و کم تجربه در امور شهري و کالنشهري 
به اندک خدمات در اختيار قرار داده شده تحت 
عنوان طرح هادي قانع شوند و ماندن را به رفتن 
ترجيح دهند.  با اينکه اين طرح در ابتدا و به زعم 
بسياري از مردم و مس��ئوالن قرار بود پربازده 
باشد و در 37 هزار روستاي کشور تدوين و اجرا 
شود يا در حال اجرا  باشد، اما باز هم با اين اوضاع 
ش��اهد تداوم مهاجرت روس��تاييان به مناطق 
ش��هري در ازاي اندک مهاج��رت معکوس در 

مناطق روستايي هستيم. 
روستاهاي استان اردبيل به خاطر برخورداري 
از پتانسيل هاي بالقوه طبيعي، گردشگري و گاه 
نوين ظرفيت هاي بس��ياري در راستاي ايجاد 
انبوه مش��اغل مرتبط با حوزه هاي روس��تايي 
همچ��ون دام��داري، کش��اورزي، باغداري، 
گردشگري و صنايع دس��تي دارند که در اين 
زمينه بسياري از توليدات روستاهاي استان با 
عنوان محصوالت توليد داخل به منظور مصرف 

داخلي به بازار عرضه مي شود. 
محصوالت کش��اورزي و باغي نمونه بارز اين 
توليدات مي باش��د که هم اکنون خوشبختانه 
اس��تان اردبيل با به کارگيري متدهاي روز در 
حوزه کشاورزي و سعي بر پياده سازي اصالح 
الگوي کشت و اصالح نژاد دام توانسته عالوه بر 
پاسخگويي به نياز داخل استان و حتي کشور 
به تقاضاي کشورهاي ديگر نيز نظر مساعدي 

داشته باشد. 
  باز ه�م نيازمن�د برنامه ري�زي جديد 

هستيم
برخالف تصور عمومي که زرق و برق ش��هري 
را عاملي مهم در مهاجرت روستاييان به شهر 
مي دانند، بررس��ي حاضر، نق��ش دافعه هاي 
روس��تايي را تعيين کننده تر دانس��ته است و 
به نظر مي رس��د که مهاجران روستا به شهر، 
در اثر دافعه هاي روس��تايي است که مجذوب 
جوامع شهري مي شوند نه اينکه جوامع شهري 

في نفسه مجذوب کننده باشند. 
بر همين اس��اس نبود زيرساخت هاي مناسب 
جهت ايجاد و توسعه اشتغال مبتني بر صادرات و 

عدم رقابت پذيري محصوالت و خدمات ارائه شده 
در  مناطق روس��تايي از جمله اي��ن چالش ها 
مي باشد که هم اکنون برخي از روستاهاي ما با 

اين مسئله بزرگ درگير هستند. 
همچنين مديريت ضعيف در  زمينه تنوع بخشي 
به اشتغال روستايي، نبود برنامه ريزي در  زمينه 
کاهش ضايعات محصوالت کشاورزي، توزيع 
ناعادالنه مناب��ع و بودجه در بين جمعيت هاي 
ساکن در  مناطق شهري و روستايي و مواردي 
چند از اين دست از ديگر مواردي است که بايد 
به صورت کارشناسي  شده به دنبال برنامه ريزي 

براي آن و برطرف سازي آنها بود. 
معاون اداره کل امور روس��تايي و ش��وراهاي 
اس��تانداري اردبيل مي گويد: »بعد از تصويب 
اختصاص مقدار مشخصي تسهيالت به توسعه 
پايدار روستايي در کش��ور در سال 96 استان 
اردبيل نيز س��هم 346 ميليارد توماني از اين 
بودجه و اعتبارات داش��ت به ط��وري که بعد 
از معرف��ي طرح هاي مختلف در س��ه رس��ته 
مشخص قرار بر اين است تا ۵ هزار و 774 نفر 
از مردم روستاهاي استان اردبيل وارد چرخه 

اشتغال شوند.«
مس��عود يگانه با بيان اينکه از مجموع ۲ هزار و 
7۵ طرح معرفي و ثبت شده در سامانه کارا 188 
طرح به تصويب رس��يده و تسهيالتي دريافت 
کرده اند، ادامه مي دهد:»اي��ن تعداد طرح ها با 
پرداخت حدود 1۰۰ ميليارد تومان و مجموع 
اشتغالزايي ۲ هزار و 3۵1 نفر فعاليت خود را به 
صورت رسماً در روستاهاي استان آغاز کرده اند. 
بر اساس برنامه ريزي توس��عه پايدار روستايي 
که در سال 96 طراحي و چينش شده بود، سه 
چالش اساسي در روستاهاي کشور احصا گرديد 
که اين سه چالش در اشتغال، محيط زيست و 

چالش آب خالصه مي شود.«
اين مسئول با تأکيد بر برنامه ريزي در راستاي 
حل مشکالت اشتغال و چالش هاي احصا شده 
در روستاهاي کش��ور مي گويد: » در راستاي 
اين مسائل و مش��کالت بايد يک برنامه ريزي 
اساس��ي طراحي مي ش��د تا بتوان به توسعه 
پايدار روستايي در کش��ور دست يافت که در 
اين زمينه درآمدزايي دهياران و افزايش درآمد 
دهياري ها جزو اولويت هاي برنامه نظام توسعه 

کشور مي باشد.«

سهم 17درصدی مهاجرت از روستا در اردبیل
از ۵6هزار و 141مهاجرت انجام گرفته در اردبيل، 31هزار و 466مورد درون استانی بوده است که 17درصد آن را روستاييان تشکيل می دهند

اردبیل

اين شماره:

لرستان

بع�د از تصوي�ب اختص�اص مق�دار 
مشخصي تسهيالت به توسعه پايدار 
روستايي در کشور در سال 96 استان 
اردبيل نيز سهم 346 ميليارد توماني از 
اين بودجه و اعتبارات داشت به طوري 
که بعد از معرفي طرح هاي مختلف در 
سه رسته مشخص قرار بر اين است تا 
۵ هزار و 774 نفر از مردم روستاهاي 
استان اردبيل وارد چرخه اشتغال شوند

طي سال هاي اخير اهالي روستاهاي 
منطقه به ط�ور غيرمجاز اق�دام به 
تص�رف و تجاوز ب�ه بس�تر و حريم 
مس�يل ها ک�رده و بخش زي�ادي از 
من�ازل مس�کوني دقيق�ًا در داخل 
بس�تر و حريم مس�يل ها س�اخته 
ش�ده اس�ت که اين وضعيت سبب 
مي ش�ود ب�ا ه�ر بارندگ�ي و وقوع 
سيالبي در معرض تهديد قرار گيرند
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 سیل در لرستان قابل پیشگیری است
اگر مسئوالن بخواهند!


