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امسال در اثر  ۶۷مورد آتشسوزي در استان آذربايجانغربي بيش از  ۲۹۰هكتار از مراتع طعمه حريق شد

اخبار آب
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

دور سوم آماربرداری سراسری منابع
و مصارف آب تا پایان سال خاتمه یابد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :مجموعه وزارت نیرو
و بخش آب کشور در انتظار نتایج دور سوم آماربرداری سراسری منابع
و مصارف آب کشور است و این موضوع مهم بدون پیگیری و اهتمام
مدیران عامل شرکتهای آب منطقهای میسر نخواهد شد.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون)،
محمد حاجرسولیها در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای
راهبری و اطالعرسانی طرح احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی
با بیان این مطلب تأکید کرد :باید عملیات صحرایی آماربرداری تا پایان
شهریور ماه و کل فرآیند آماربرداری تا پایان سال جاری خاتمه یابد.
وی افزود :الزم است پیگیری مناسب و موثری توسط مدیران عامل
برای دستیابی به این هدف در مهلت و ضرباالجل تعیین شده
صورت گیرد .پیش از آن نیز گزارشی از وضعیت پیشرفت آماربرداری
سراسری دور سوم توسط مشاور راهبری طرح ارائه شد.
رتبهبندي شركتها در زمينه بهرهبرداري از فاضالب

 300شركت پيمانكار رتبهبندي شدند

مديركل نظارت بر بهبود روشهاي بهرهبرداري از فاضالب شركت آبفاي
كشورازرتبهبنديشركتهادرزمينهبهرهبرداريازتأسيساتفاضالبخبر
داد و گفت :بيش از  300شركت پيمانكار از شركت شركت مهندسي آب و
فاضالب كشور گواهينامه بهرهبرداري دريافت كرده و در زمينه بهرهبرداري
داراي رتبه شدهاند .بهگزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت
نيرو(پاون)،بهناموكيليبابياناينمطلبافزود:بسياريازتصفيهخانههاي
فاضالب كشور بر اساس اصل 44قانون اساسي كه كاهش تصديگري دولت
را هدفگذاري كرده ،سالهاست به بخش خصوصي واگذار شدهاند كه در
اين ميان هم شبكه و هم تصفيهخانه واگذار شده است .وي افزود :كاري كه
ما چند سال است در حوزه معاونت بهرهبرداري و دفتر فاضالب ،بر اساس
تفويض اختيار سازمان برنامه و بودجه به وزارت نيرو شروع كردهايم ،اين
است كه بر اساس رتبهبندي سازمان برنامه و بودجه در رستههاي ابنيه ،آب
و تأسيسات ،شركت مهندسي آب و فاضالب كشور نيز در حوزه بهرهبرداري،
شركتها را رتبهبندي میکند و به آنها رتبه بهرهبرداري ميدهد .مديركل
نظارت بر بهبود روشهاي بهرهبرداري از فاضالب شركت مهندسي آب و
فاضالب كشور با بيان اينكه فهرست شركتهاي خصوصي واجد صالحيت
در بخش بهرهبرداري از تأسيسات فاضالب تهيه شده است ،اظهار داشت:
بيش از  300شركت پيمانكار از شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
گواهينامه بهرهبرداري دريافت كرده و در زمينه بهرهبرداري داراي رتبه
شدهاند .وي ادامه داد :اين شركتهاي واجد صالحيت ،با رتبهاي كه
در بخش بهرهبرداري كسب كردهاند ،در مناقصات شركت ميكنند و
شركتهاي آب و فاضالب موظف هستند از شركتهايي استفاده كنند
كه در اين ليست رتبهبندي شده حضور دارند و پروژهها را در قالب
ظرفيت تصفيهخانهها و طول شبكه به شركتهاي حائز شرايط واگذار
كنند .وكيلي با بيان اينكه سناريوهاي مختلف مالي براي واگذاري
بهرهبرداري از تصفيهخانهها به شركتهاي خصوصي قابل پيادهسازي
است ،گفت :يكي از مدلهاي مالي ،واگذاري پساب تصفيهخانهها
است؛ مدل ديگر خريد تضميني دولتي پساب از شركت بهرهبردار
است؛ مدل ديگر بيع متقابل است ،بهگونهاي كه سرمايهگذار در بين
بخشهاي صنعت ،كشاورزي و ...براي پساب مشتري پيدا ميكند،
خودش اقدام به فروش پساب كرده و از محل درآمدهاي ناشي از فروش
آن ،در پروژههاي مربوطه سرمايهگذاري ميكند.

تكذيب خبر آلودگي آب شرب
در خوزستان

مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان گفت :خبر آلودگي آب
شرب در شهرهايي از خوزستان صحت ندارد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از روابط عمومي شركت آبفای خوزستان،
صادق حقيقيپور ،مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان ،گفت:
شايعه منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر استفاده نكردن از آب
شرب در شهر آبادان ،خرمشهر ،شادگان و اهواز به دليل آلودگي صحت
ندارد .وي با اشاره به اينكه وضعيت آب توسط كارشناسان بهداشت
استان و اين شركت از لحاظ سالمت و بهداشت تست ميشود ،افزود:
ماهانه  ۲۲هزار و  ۷۰۰مورد كلرسنجي در شهرهاي خوزستان انجام
ميشود .حقيقيپور بيان داشت :بر اساس گزارشات تاكنون هيچگونه
آلودگي در آب شرب تمامي شهرهاي استان مشاهد نشده است؛
همچنين با توجه به اينكه  ۸۰درصد آب شرب اهواز از طرح غدير
تأمين ميشود ،شايعات درباره آلودگي آب اهواز و شهرهاي آبادن،
خرمشهر و شادگان صحت ندارد و مستند نيست.
مديرعامل آبفای خوزستان تصريح كرد :كارشناسان شركت آبفای
خوزستان عالوه بر نظارت كارشناسان مركز بهداشت استان ،بهصورت
روزانه و بعضاً هفتگي اقدامات الزم را جهت پايش و كنترل بهداشتي
آب انجام داده و در صورت بروز هرگونه آلودگي يا مشكل فورا ً تمهيدات
الزم را اتخاذ ميكنند .اين مقام مسئول از مردم خواست تا به شايعات
توجه نكنند و اخبار موثق را از صدا و سيماي مركز خوزستان و
خبرگزاريهاي رسمي دنبال كنند.

درخواست شركت آب و فاضالب
خراسانشماليبرايصرفهجويي
در مصرف آب

شركت آب و فاضالب شهري خراسان شمالي اعالم كرد مديريت
مصرف آب ،تنها راه جلوگيري از اختالل در تأمين و توزيع آب است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از خبرگزاري صداوسيمای مركز خراسان
شمالي ،شركت آب و فاضالب شهري این استان در اطالعيهاي اعالم
كرد :با توجه به استقرار جبهه هواي گرم و تداوم روند گرما در روزهاي
آينده ،مديريت مصرف آب ،تنها راه جلوگيري از اختالل در تامين و
توزيع آب است.
اين شركت از شهروندان و مشتركان خواسته است مصرف بهينه آب
را مدنظر قرار دهند تا شاهد افت فشار يا قطع آب در استان نباشند.

سبزینه

نقش  95درصدی عوامل انسانی در بروز حریق
سكينه اسمي

آغاز فصل گرما و باال رفتن احتمال آتشسوزي همه
ساله از مهمترين تهديدات و چالشهاي پيش روي
جنگلها و مراتع كشور و به تبع آن آذربايجان غربي
است كه توجه و مراقبت مردم را طلب ميكند.
آذربايجان غربي با بيش از دو ميليون و  ۷۵۰هزار
هكتار منابع طبيعي و  ۱۰۱هزار هكتار جنگل يكي از
استانهاي مستعد در بخش آتشسوزي مراتع بوده
كه همه ساله متحمل خساراتي هنگفتي در اين
بخش ميشود.
آتشسوزي هر هكتار مرتع يا جنگل ميلياردها
ريال خسارت به منابع طبيعي وارد ميكند و تنها
راه جلوگيري از بروز اين خسارت ،پيشگيري و
روشننكردن آتش در اين اراضي است .اين در حالي
است كه با وجود هشدارهاي فراوان  ۹۵درصد از
عوامل آتشسوزي مراتع ،انساني است.
پرتاب ته سيگار روشن يا چوب كبريت نيمه مشتعل
در مناطق جنگلي و حاشيه جادهها ،خاموش نكردن
آتش در دشتها و جنگلها كه توسط گردشگران يا
چوپانها و نيز رهاکردن شيشه نوشابه از علل اصلي
وقوع آتشسوزي در عرصههاي طبيعي در استان به
شمار ميرود.
وقوع آتشسوزي در زيستگاهها و رويشگاهها
ميتواند داليل مختلفي از جمله عوامل طبيعي
يا انساني (عمدي یا سهوي) داشته باشد كه اغلب
اوقات يك سهلانگاري در ايجاد آتش در طبيعت
توسط گردشگران ،دامداران و چوپانان محلي به ويژه
در روزهاي گرم تابستان كه پوشش گياهي مناطق
بهطور كامل خشك شده است ،ميتواند باعث ايجاد
حريقهاي گسترده در جنگلها شود.
هنگامي كه يك محدوده جنگلي يا مرتعي طعمه

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري
آذربايجانغربي:حساسيتنسبت
به حفاظت و پايش مستمر مراتع
و جنگلهاي استان ضروري است و با توجه
به شروع فصل گرما و خشكشدن پوشش
گياهي و احتمال بروز آتشسوزي ،اين
حساسيتهابايدافزايشپيداكند
حريق ميشود ،زادآوري طبيعي جنگل از بين
میرود و تنوع زيستي آن منطقه نيز نابود ميشود
و اين خسارات زماني اهميت بيشتري به خود
ميگيرد كه ميدانيم بازگرداندن يك اكوسيستم
طبيعي به حالت اوليه كاري بسيار مشكل و هزينهبر
است و كشور ايران در گروه كشورهاي با پوشش
كمجنگل قرار گرفته است.
امسال 67مورد آتشسوزي
در مراتع آذربايجان غربي رخ داده است
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان
غربي درباره آخرين وضعيت آتشسوزي در
مراتع و جنگلهاي استان طي سال جاري به
دليل فصل گرما اظهار داشت :در حال حاضر
 ۹۵درصد از عوامل آتشسوزي ،بياحتياطي و
عوامل انساني است.
ميرصمد موسوي با بيان اينكه امسال تنها در دو
نقطه استان در شهرهاي تكاب و سلماس به صورت
طبيعي شاهد آتشسوزي مراتع بوديم ،افزود :اين
آتشسوزي به دليل فعل و انفعاالت فصل گرما در
دو منطقه باتالقي شهرهاي تكاب و سلماس از
طريق آتشگرفتن ريشه گياهان صورت گرفته و
مابقي موارد آتشسوزيها از طريق عوامل انساني
بوده است.
وي با بيان اينكه در اثر  ۶۷مورد آمار رسمي
آتشسوزي در استان بيش از  ۲۹۰هكتار از مراتع
استان طعمه حريق شد ،اضافه كرد :باالترين
آمار آتشسوزيها در اروميه ،سلماس و شاهين
دژ بوده است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي
گفت :بيشترين جنگلهاي استان در شهرهاي
سردشت و پيرانشهر واقع شده كه در اين راستا
امسال هشت فقره آتشسوزي در منطقه جنگلي
سردشت گزارش شده است.

موسوي گفت :طي سال جاري با توجه به بارندگيهاي
بسيار خوب شاهد افزايش پوشش گياهي در
عرصههاي ملي در استان هستيم و اين موضوع
مستعد بودن مراتع برای آتشسوزی و ضرورت
آمادهباش نيروهاي منابع طبيعي و ساير نهادهاي
مرتبط را براي پيشگيري از آتشسوزي نشان میدهد.
وي با بيان اينكه حساسيت نسبت به حفاظت و
پايش مستمر مراتع و جنگلهاي استان ضروري
است و با توجه به شروع فصل گرما و خشكشدن
پوشش گياهي و احتمال بروز آتشسوزي اين
حساسيتها بايد افزايش پيدا كند ،ادامه داد :با توجه
به ارتقاي آگاهي عمومي درباره نقش جنگلها در
توسعه همهجانبه و پيشرفت اقتصادي ،انتظار ميرود
شاهد كاهش مستمر خسارتها به اين مواهب الهي
باشيم و در اين زمينه همكاري همه مسئوالن و
جوامع محلي ضروري است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان
غربي عنوان كرد :بسيج امكانات دستگاههاي عضو
ستاد پيشگيري و اطفاي حريق استان ،جذب
مشاركتهاي سازمانهاي مردمنهاد و جوامع محلي
و اطالعرساني و فرهنگسازي براي پيشگيري از
آتشسوزي و مقابله صحيح با آن از جمله وظايف
نهادهاي مسئول در اين زمينه است.
وي درباره امكانات و تجهيزات اطفای حريق در
استان گفت :امسال براي پيشگيري از آتشسوزيها
هفت گشت خصوصي در دو شهرستان پيرانشهر و
سردشت راهاندازي شده كه به صورت شبانهروزي در
حال مراقبت از پوشش جنگلي هستند.
موسوي با اشاره به اينكه هماكنون در هر شهرستان
يك اكيپ به صورت  ۲۴ساعته در آمادهباش كامل
است ،گفت :عالوه بر اين اكيپها يك اكيپ آماده
پشتيبان براي هر شهرستان و دو اكيپ نيز در
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در حال
آمادهباش هستند.
 ۳۷نقطه بحراني مستعد آتشسوزي
 
در آذربايجان غربي شناسايي شد
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان
غربي عقد قرارداد با بخش خصوصي براي برگزاري
كالسهاي توجيهي برای بخشداران و عالقهمندان
محيط زيست در شهرها و مناطقي كه طي ۱۴
سال گذشته بيشترين آتش سوزي را داشتند،
تشكيل كارگروه اطفاء و نيز توزيع  ۲۷ست دستگاه
مجهز به آخرين تكنولوژي روز دنيا در زمينه
خاموشكردن آتش را از مهمترين اقدامات صورت

گرفته در استان عنوان كرد .موسوي از شناسايي
 ۳۷نقطه بحراني مستعد آتشسوزي در استان
خبر داد و گفت :اين مناطق طي  ۱۴سال گذشته
شاهد بيشترين آتشسوزي بودند؛ لذا براي شورا
و بخشداران اين مناطق دورههاي آموزشي و
توجيهي برگزار شد.
وي بيان كرد :برگزاري جلسات آموزشي براي
مرتعداران ،بهرهبرداران ،دهياران و شوراهاي اين
مناطق و توزيع تجهيزات اوليه اطفاي حريق از جمله
فلكسبگ ،آتشبر و نصب تابلوهاي هشداردهنده از
جمله اقدامات براي مقابله با آتشسوزي احتمالي در
اين مناطق است.

فرمانده يگان حفاظت
محيطزيست آذربايجان غربي :وقوع
آتشسوزي در مراتع و جنگلها اغلب
به سبب عوامل طبيعي يا انساني صورت
ميگيرد و يك سهلانگاري در ايجاد
آتش در طبيعت توسط گردشگران
دامداران و چوپانان محلي بهويژه
در روزهاي گرم تابستان كه پوشش
گياهي مناطق بهطور كامل خشكشده
است ،ميتواند سبب ايجاد حريقهاي
گسترده در جنگلها شود
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان
غربي خاطرنشان كرد :يگان حفاظت اداره كل منابع
طبيعي آذربايجان غربي داراي  ۱۸اكيپ سهنفري
اطفاي حريق در شهرستانهاي 17گانه استان است
كه در مواقع نياز تيمهاي پشتيبان شامل  ۵۰تا ۶۰
نفر نيز به آنان افزوده ميشوند.
وي ادامه داد :هماكنون هزار دستگاه آتشپك۵۰۰ ،
شنكش ۳۰ ،دستگاه دمنده ۱۲ ،دستگاه خودروي
اطفاي حريق و چهار دستگاه خودروي «واترجت» از
جمله تجهيزات يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي
استان براي مقابله با آتشسوزي است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان
غربي گفت :شماره تلفن  ۱۵۰۴هم آماده دريافت
گزارشهاي مردمي درباره بروز هرگونه حادثه و
حريق در عرصههاي ملي استان است .گفتنی است
ب توجه مردم و بهرهبرداران برای انجام كارهاي
جل 
پيشگيرانه در اين خصوص بسيار ضروري است و
ي در جنگلها بسيار
ميتواند در كاهش آتشسوز 
مفيد باشد.

فعاليت تنها پايگاه هوايي اطفای حريق
شمال غرب كشور در اروميه
موسوي از فعاليت تنها پايگاه اطفای حريق شمال
غرب كشور در اروميه خبر داد و گفت :در حال حاضر
تنها و نخستين پايگاه هوايي اطفای حريق شمال
غرب كشور در اروميه فعال ،اما فاز دوم اين پايگاه
دو سال است منتظر تخصيص اعتبار مورد نياز براي
اتمام عمليات عمراني است.
وي با بيان اينكه فاز اول اين پايگاه كه چهارمين
پايگاه اطفای حريق هوايي كشور به شمار ميرود،
راهاندازي شده و اتمام فاز دو اين پايگاه نيازمند
تخصيص  ۴۰۰ميليون تومان اعتبار است تا به
صورت كامل آماده بهرهبرداري شود.
 ۸۴درصد از وسعت كشور منابع طبيعي است
موسوي با گاليه از كمبود نيروي انساني در بخش
حفاظت از مراتع و جنگلهاي استان گفت :با توجه
به اينكه  ۸۴درصد از وسعت كشور منابع طبيعي
است ،افزايش نيروي حفاظت از مراتع و جنگلها در
كشور و استان ضروري است.
مديركل منابع طبيعي آذربايجان غربي خاطرنشان
كرد :هماكنون بر اساس استانداردهاي بينالمللي
بايد براي هر  ۱۰هزار هكتار يك نيرو باشد ،اما
هماكنون در استان براي هر  ۴۵هزار هكتار يك
نفر وجود دارد كه بيانگر كمبود نيروي انساني در
اين بخش است .موسوي گفت :آذربايجان غربي با
داشتن دو ميليون  ۷۵۰هزار هكتار عرصه مرتعي و
جنگلي اداره كل منابع طبيعي استان گستره بسيار
بزرگي را تحت اختيار دارد كه با نيروهاي اندك
موجود و امكانات لجستيكي ناكافي با مشكالت
طاقتفرسايي روبهروست؛ بنابراين در دو بخش
نيروي انساني و اعتبارات با حداقل امكانات بايد
مديريت در عرصههاي منابع طبيعي استان انجام
شود .وي با اشاره به نقش مهم مردم محلي در
جلوگيري از گسترش آتشسوزي در مراتع ،افزود:
از روستاييان ،بهرهبرداران ،دهياران و شوراهاي عزيز
روستاها درخواست داريم تا نسبت به آتشسوزي در
مراتع حساسيت نشان دهند و با مشاهده آتشسوزي
حتماً مراتب را با شماره تلفن امداد جنگل و مرتع
 ۱۵۰۴اطالعرساني كنند.
افزايش احتمال آتشسوزي
در مراتع آذربايجان غربي
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي
درباره آتشسوزي مراتع و محيط زيست استان

گفت :با گرمتر شدن هوا احتمال وقوع آتشسوزي
در مراتع و جنگلهاي استان وجود دارد؛ بنابراين
مردم بيشتر مراقب باشند.
محمد خليلي طي اطالعيهاي با بيان اينكه
آتشسوزي از جمله مهمترين عواملي است كه در
فصل تابستان جنگلها و مراتع را تهديد ميكند،
اظهار داشت :وقوع يك آتشسوزي در جنگلها و
مراتع خسارت غيرقابل جبراني را به زيستگاههاي
طبيعي وارد میکند و سبب از دست دادن
منابع ميشود.
وي افزود :وقوع آتشسوزي در مراتع و جنگلها اغلب
به سبب عوامل طبيعي يا انساني صورت ميگيرد و
يك سهلانگاري در ايجاد آتش در طبيعت توسط
گردشگران ،دامداران و چوپانان محلي بهويژه در
روزهاي گرم تابستان كه پوشش گياهي مناطق
بهطور كامل خشكشده است ،ميتواند سبب ايجاد
حريقهاي گسترده در جنگلها شود.
فرمانده يگان حفاظت محيطزيست آذربايجان
غربي گفت :براي جلوگيري از آتشسوزي مراتع
و از دستدادن منابع به همكاري مردم نيازمنديم
و امسال هماستانيها همكاري خوبي با سازمان
محيطزيست داشتهاند و خوشبختانه تا به امروز
خسارتي به مراتع و جنگلهاي استان وارد نشده
است .خليلي افزود :منطقه حفاظتشده «مراكان»
با مساحت  100هزار هكتار ،پارك ملي درياچه
اروميه با مساحت پنج هزار مترمربع ،پناهگاه
حياتوحش دشت «سوتاوا» ،منطقه حفاظتشده
«ميراوا»ی سردشت و منطقه «كاني برازان» مهاباد
از مناطق تحت نظر محيط زيست آذربايجان غربي
به شمار ميروند.
وي خاطرنشان كرد :وقوع آتشسوزي در جنگل و
مراتع عالوه بر نابودي آن محيط ،سبب از بين رفتن
تنوع محيط زيستي آن منطقه نيز ميشود و اين به
معناي نابودي يك مجموعه ژنتيكي است؛ خسارتي
كه هرگز قابل جبران نيست.
براي پيشگيري از وقوع آتش سوزي در جنگلها و
مراتع استان ،تمامي شهروندان به ويژه گردشگران
و همچنين دامداران محلي الزم است تا توجه كافي
به هشدارهاي سازمان حفاظت محيط زيست داشته
باشند و از ايجاد آتش در نقاط حادثهخيز جنگلها
خودداري كنند.
سامانه ارتباطي  ۱۵۴۰نيز راهي است كه شهروندان
ميتوانند حوادث آتشسوزي در رويشگاههاي
طبيعي را به اطالع يگان حفاظت محيطزيست
آذربايجان غربي برسانند.

مرتع
جنگل
مرتع
جنگلو و

آتش در كمين جنگلها و مراتع زاگرس در كردستان

شناسايي 5هزارمشتركغيرمجاز
آب روستايي در لرستان

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي لرستان از شناسايي بيش از
پنجهزار مشترك غيرمجاز آب روستايي در استان خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو (پاون)،
عليرضا كاكاوند با بيان اينكه  400مشترك پرمصرف آب روستايي
غيرمجاز نيز شناسايي شدهاند ،افزود :بسياري از اين مشتركان غيرمجاز
با آب شرب روستايي به آبياري باغها و مزارع میپرداختند كه اين موضوع
باعث كاهش آب شرب روستا و نارضايتي ديگر ساكنان روستاها شده است.
وي اضافه كرد :شركت آب و فاضالب روستايي لرستان در بحث تأمين آب
شرب براي روستاها مشكلي ندارد و تنها در زمان توزيع ،برخي مشتركان
پرمصرف و غيرمجاز براي ديگر ساكنان مشكالتي ايجاد ميكنند.
وي در ادامه تنها راهحل اين مشكل را همكاري بين بخشي مردم و
ديگر دستگاهها دانست و اظهار داشت :مردم ميبايست با خريد انشعاب
و پرداخت آببها به توسعه شبكه آبرساني روستايي كمك كنند.
وي براي مقابله با مشتركان غيرمجاز نيز گفت :بايد با همكاري دستگاه
قضايي براي مقابله با مشتركان غيرمجاز اقدام شود تا بتوان براي تأمين
آب شرب پايدار ديگر اهالي اقدام كرد.
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هواشناسي كردستان اعالم كرده دماي هوا در چند روز آينده به بيش از  ۴۰درجه ميرسد؛
بنابراين احتمال آتشسوزي در عرصههاي طبيعي در اين شرايط جوي افزايش مييابد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،قرار است هواي كردستان در چند روز آينده گرمتر شود و
اين افزايش دما احتمال آتشسوزي در عرصههاي طبيعي را افزايش ميدهد.
هواشناسي استان اعالم كرده با تقويت سامانه پرارتفاع جنب حاره در تراز مياني هوا شاهد
افزايش چهار تا پنج درجهاي دما خواهيم بود .اورامانات ،پالنگان ،سروآباد ،سنندج ،كامياران و
مريوان از جمله نقاطي هستند كه دماي آنها به بيش از  ۴۰خواهد رسيد.
روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي كردستان ضمن دعوت مردم به مشاركت فعاالنه در امر
حفاظت از منابع طبيعي به عنوان بزرگترين سرمايه ملي ،از شهروندان خواسته است گزارش
تخريب ،آتشسوزي و تصرف اراضي ملي را به سامانه رايگان و  ۲۴ساعته  ۱۵۰۴گزارش دهند.
آتش روشن نكنيد
مسئول روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري كردستان با توصيه به مردم براي
پرهيز از روشنكردن آتش در جنگلها و مراتع گفت :پيشگيري و مديريت اطفاي حريق در

عرصههاي ملي و طبيعي نيازمند مشاركت فعال همه مردم با هدف حفاظت از اين سرمايههاي
ملي است.
پيمان فتاحي اظهار داشت :با توجه به در پيش بودن گرماي بيسابقه ،خشكي هوا ،رويش
گسترده پوشش گياهي و حجم قابل توجه علف و خشكی آن در عرصههاي منابع طبيعي،
رعايت موارد ايمني در راستاي پيشگيري از آتشسوزي در جنگلها و مراتع از سوي همگان
ضروري است.
وي افزود :پيشگيري و مديريت اطفاي حريق در عرصههاي منابع طبيعي نياز به مشاركت
همگاني دارد؛ لذا مردم با مشاهده كمترين دود يا آتشسوزي بالفاصله با مأموران يگان حفاظت
منابع طبيعي از طريق شماره تلفن رايگان  ۱۵۰۴تماس بگيرند و با رعايت نكات ايمني در
خاموشكردن آتش مشاركت كنند.
فتاحي تأكيد كرد :مردم توجه کنند از آنجاييكه كه بعد از ظهرها وزش باد شدت میيابد ،در
اين زمان به هيچ عنوان آتش روشن نكنند و در صورتي كه مجبور به روشنكردن آتش هستند،
حتماً با رعايت فاصله از درختان اطراف محل ،آتش را از گياهان علوفهاي خشك شده دور كرده
و پس از اطمينان از خاموششدن آتش ،محل را ترك كنند.
مسئول روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيرداري كردستان يادآور شد :شهرداريها
و دهياران از آتشزدن زبالهها خودداري و در صورت اقدام به اين كار با رعايت اقدامات ايمني،
پوشش گياهي اطراف سايت زباله را به عرض  ۱۰متر از علوفه و گياهان خشك پاك كنند.
وي ضمن يادآوري اين نكته که طبق بررسيهاي به عمل آمده غالب حريقهاي حادث شده در
جنگلها و مراتع استان در خارج از ساعات كاري اداري و روزهاي پاياني هفته و ايام تعطيالت
اتفاق ميافتد ،اضافه كرد :دامداران ،كشاورزان ،گردشگران و تمام كساني كه در محيطهاي
طبيعي براي تفريح حضور دارند ،از روشنكردن آتش در طبيعت بهويژه مناطق حساس جنگلي
و مرتعي جدا ً خودداري كنند.
فتاحي با اشاره به اقدام اشتباه برخي از كشاورزان در آتشزدن بقاياي گياهان در مزارع
گفت :آتشزدن درختان جنگلي ،بوتهها و بقاياي گياهي در مزارع و باغها برابر قانون جرم
محسوب ميشود.

بخشدار «چوار»:

آتشسوزيمنطقه«چالزرد»
كنترل شده است

بخشدار چوار گفت :هرچند آتشسوزي در منطقه «چالزرد» در حال
ي در حد
كنترل است ،اما بيم آن ميرود با سقوط كندهها شاهد آتشسوز 
وسيعتري باشيم.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،ايوب چراغي با اعالم اين مطلب اظهار
كرد :تا زماني كه كندهها خاموش نشوند ،نميتوان گفت حريق مهار شده است.
وي با اشاره به پوشش انبوه گياهي منطقه ،تصريح كرد :خوشبختانه مردم
روستاهاي مختلف بخش از جمله «گنجوان»« ،دارتوت»« ،ريزهبند» و
«بانخشك» در اطفای حريق بسيار فعال بودند كه جاي تقدير و تشكر دارد.
قدرت حيدريزاد ،جانشين انتظامي شهرستان ايالم ،هم درباره علت اين
آتشسوزي اظهار كرد :تا اين لحظه هنوز علت اين حادثه مشخص نشده
و كارشناسان در حال بررسي موضوع و واكاوي زمينههاي احتمالي وقوع
آتشسوزي هستند.
وي از شهروندان خواست همواره در حفظ مراتع و جنگلها به عنوان يك
ميراث ملي حساس باشند و در صورت وقوع كوچكترين حادثه آتشسوزي،
در اسرع وقت از طريق مركز فوريتهاي  110به پليس اطالع دهند تا با
همكاري ساير دستگاههاي خدمترسان از گسترش آتش و خسارت ديدن
مزارع و منابع طبيعي جلوگيري شود.
به دنبال آتشسوزي در منطقه «چال زرد» به دستور استاندار ،شوراي
هماهنگي مديريت بحران استان با حضور معاون امور عمراني استاندار ،فرمانده
سپاه استان و مجموعه اعضاء تشكيل جلسه داد تا سه اكيپ از طرف سپاه،
منابع طبيعي و محيطزيست در مناطق مورد هدف براي مديريت اوضاع حضور
داشته باشند.

