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فاطمه مرادزاده/ گروه ايران

وقوع آتش سوزي در مناطق جنگلي و مرتعي كشور در حالي 
طي يك ماهه اخير رو به افزايش نهاده و با تخريب ها و خسارات 
ــترده اي همراه بوده است كه اين سريال دنباله دار هر ساله و  گس

با آغاز فصل گرما در كشور تكرار مي شود. 
ــتان هاي كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري،  اس
ــتان هايي  است  كه از آغاز خرداد  ــتان از جمله اس فارس و كردس
تاكنون شاهد وقوع آتش سوزي هاي گسترده اي در سطح مراتع 
و مناطق جنگلي خود بوده و خسارات زيادي را از اين نظر متحمل 
ــده اند. در اين ميان نبود امكانات و تجهيزات اطفاي حريق و  ش
كمبود نيرو از يك سو و صعب العبور بودن مناطق جنگلي از ديگر 
ــوزي ها به ديگر  ــترش آتش س ــو موجب تاخير در اطفا و گس س

مناطق و افزايش خسارت به اين منابع ملي شده است.
طبق آمار طي سال هاي 80 تا 90، حدود 13 هزار و 832  مورد 
ــده كه به از بين  ــق در عرصه هاي طبيعي ايران گزارش ش حري
رفتن 142  هزار و 941  هكتار از عرصه هاي طبيعي كشور منجر 
ــايد بتوان سال بحراني  ــت و در اين ميان سال 89 را ش ــده اس ش
ــت، زيرا فقط در  ــوع حريق در عرصه هاي طبيعي ايران دانس وق
ــال، 3466 مورد آتش سوزي گزارش شد  9ماهه ابتدايي اين س
كه به از بين رفتن 37 هزار و 554 هكتار از جنگل ها و مراتع ايران 

منجر شده است. 
به گفته كارشناسان، وقوع آتش سوزي در جنگل هاي ايران 

به دو دليل عمده طبيعي و انساني رخ مي دهد.  
 سهم عامل انساني، 80 درصد 

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
ــور  ــور درباره داليل وقوع حريق در مراتع و جنگل هاي كش كش
ــه جام جم مي گويد: علت بيش از 80 درصد اين حريق ها عامل  ب
ــاني در اين باره موجب كاهش آن  ــت كه اطالع رس ــاني اس انس

خواهد شد.
ــاره به برخي عوامل  ــدار قاسم سبزعلي با اش سرهنگ پاس
انساني دخيل در اين زمينه مي افزايد: بي توجهي برخي مسافران 
ــش برافروخته در مناطق  ــوش كردن آت ــگران در خام و گردش
ــاورزان براي  ــوي كش ــي و جنگلي و آتش زدن مزارع از س مرتع
ــت كه ــازي و ناتواني در كنترل آن از جمله عواملي اس  آماده س
ــترش  ــار و گس  در كنار وزش اندك بادي در منطقه موجب انتش
ــترده  ــوزي هاي گس ــش به مراتع و جنگل ها و وقوع آتش س آت
مي شود.وي با بيان اين كه اعتبارات منابع طبيعي براي مقابله با 
حجم گسترده آتش سوزي ها كافي نيست، خاطرنشان مي كند: 
به همين دليل اين سازمان درصدد برآمده تا با بهره گيري از توان 
جوامع محلي و تجهيز آنها موجب كاهش حريق و اطفاي سريع 
آن برآيد كه اين مهم با اطالع رساني به شورايارها و دهيارها در 
استان هاي مختلف انجام شده و امكانات مورد نياز اطفاي حريق 

در اختيار آنها قرار گرفته است. 

ــتاني و  ــبزعلي با بيان اين كه در اين زمينه از اعتبارات اس س
ــازمان ها استفاده مي شود، مي گويد: با برنامه ريزي هاي  ديگر س
خوبي كه صورت گرفته، سهم هر كدام از سازمان ها در اين باره 
ــخص و مقرر شده آنها در بحث اختصاص اعتبار و امكانات  مش

الزم همكاري و مشاركت كنند.
ــق در مراتع و  ــزان وقوع حري ــار درباره مي ــالم آم وي از اع
ــال جاري خودداري مي كند و مي گويد: در استان  جنگل ها در س
كرمانشاه ميزان آتش سوزي ها كاهش يافته است؛ اما در برخي 
ــتان ها مانند كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري  اس
ــم ضمن اين كه در  ــش چند درصدي حريق بوده اي ــاهد افزاي ش
ــال هاي گذشته تفاوت  ــبت به س ــتان هايي مانند فارس نس اس

محسوسي وجود ندارد. 
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور با اشاره به تحويل 50 دستگاه اطفاي حريق به استان هاي 
ــور و عقد قرارداد با نيروي انتظامي و هواپيمايي كشور براي  كش
ــد مي كند: با اين حال بايد توجه  ــتفاده از خدمات بالگرد  تاكي اس
ــت پذيري منابع طبيعي بسختي و در طوالني  ــت كه برگش داش
مدت صورت مي گيرد و به همين دليل محافظت از آنها ضروري 

است و بايد مورد توجه تمام مسئوالن و مردم قرار گيرد.
 آتش سوزي جنگل هاي كهگيلويه و بويراحمد

ــتان هايي است كه ميزان  كهگيلويه و بويراحمد از جمله اس
ــوزي در مراتع و مناطق جنگلي آن روند افزايشي داشته  آتش س
ــت.دو هكتار از اراضي منابع طبيعي و مراتع منطقه چم خاني  اس
ــتان بويراحمد در حالي  ــوج، مركز شهرس در پنج كيلومتري ياس
ــد كه پيش از آن در سوم  ــوزي ش عصر دهم تيرماه دچار آتش س

تير نيز حدود 30 هكتار از مراتع و جنگل هاي حفاظت شده ديل 
ــاران و مراتع حفاظت شده آن در آتش سوخت. اين اتفاق  گچس
ــتان هاي مرتفع بهمئي رخ داد و آتش به  در خرداد هم در كوهس
جان جنگل هاي انبوه تنگ دوراك ممبي در اين شهرستان افتاد 

و بيش از30هكتار از مراتع و جنگل هاي اين منطقه را سوزاند.
آتش سوزي جنگل ها در كهگيلويه و بويراحمد سريالي است 
كه هرساله در ميانه بهار آغاز مي شود و تا پاييز ادامه دارد و حاصل 

آن مرگ تدريجي جنگل هاي انبوه اين استان است.
ــاره به  ــي كهگيلويه و بويراحمد با اش ــركل منابع طبيع مدي
موقعيت جغرافيايي سخت و وجود ارتفاعات صعب العبور در اين 
ــتان به جام جم مي گويد: بسياري از جنگل هاي اين استان در  اس
ــده، به همين دليل مهار  ارتفاعات و مناطق صعب العبور واقع ش
و اطفاي آتش هنگام وقوع آن بسيار سخت است كه ايجاد يك 

پايگاه هوايي در اين منطقه ضروري است. 
ــا تاكنون چند بار  ــيدمحمدرضا جهان آرا با بيان اين كه م س
پيشنهاد احداث يك پايگاه هوايي با يك دستگاه بالگرد را به مركز 
اين استان  براي پوشش استان هاي اطراف كرده ايم، مي افزايد: 
ــخ داده نشده است و حدود پنج  ــت ما پاس تاكنون به اين درخواس
ميليون هكتار جنگل در اين استان ها هر بار به دليل آتش سوزي 
ــه در صورت وجود  ــت در حالي ك ــده اس و نبود امكانات نابود ش

امكانات مي توانستيم از ميزان اين خسارت ها بكاهيم. 
وي با بيان اين كه در بسياري موارد به دليل ماشين رو نبودن 
مسيرها، نيروهاي اين سازمان و داوطلبان با پاي پياده و به سختي 
از ارتفاعات باال رفته و خود را به آتش مي رساندند تا با دست خالي 
و شاخ و برگ، آتش ها را خاموش كنند، تاكيد مي كند: فصل گرما 

آغاز شده و تمام جنگل هاي اين استان نيز داراي علوفه است كه 
ــوزي هاي مكرر و وسيعي در  همين عوامل موجب وقوع آتش س
منطقه مي شود، به همين دليل ما در آماده باش كامل هستيم، اما 
ــر امكانات مورد نياز اطفاي حريق از جمله بالگرد در اختيار ما  اگ

نباشد، خسارت ها به ميزان زيادي افزايش مي يابد.
ــوزي  ــال وقوع آتش س ــان آرا با بيان اين كه گرچه امس جه
ــت، مي گويد: اما اين  ــده اس ــال گذشته بيشتر ش ــبت به س نس
ــازمان منابع طبيعي  ــزان به دليل همت و تالش نيروهاي س مي
ــت، روند مثبتي كه  ــاحت كمتري رخ داده اس و جنگلباني در مس
ــال هاي اخير شاهد آن هستيم، به طوري كه در سال 89،   طي س
ــوزي در سطح 802 هكتار از جنگل ها و مراتع  145 فقره آتش س

استان رخ داد. 
ــال 90 با 41 فقره آتش سوزي فقط به 132 هكتار از  اما در س
ــال 91 نيز 37 مورد آتش سوزي در  ــارت وارد شد و س منابع خس
ــودي 110 هكتار از مراتع  ــتان صورت گرفت كه موجب ناب اس
ــد. اين ميزان از ابتداي امسال تاكنون  ــتان ش و جنگل هاي اس
ــارت وارد  ــه 74 هكتار از منابع طبيعي خس ــورد بوده كه ب 12 م

كرده است.
 آتش سوزي  جنگل هاي بانه

طي چند روز گذشته در حالي بخشي از منابع جنگلي اطراف 
ــد و در آتش سوخت كه هفته گذشته  ــهر بانه طعمه حريق ش ش
حريق در سه نقطه جنگلي سنندج خسارت هايي برجا گذاشت. 

ــتان  ــتان كردس پيمان باباپيري، مديركل منابع طبيعي اس
عامل انساني را علت بيشتر آتش سوزي هاي مراتع و جنگل هاي 
ــوزي جنگل هاي بانه مي گويد:  ــتان مي داند و درباره آتش س اس
ــوه آربابا  ــمتي از ك ــوزي اين منطقه كه در قس ــعت آتش س  وس
ــت و علت آن نيز  ــمت كريم آباد رخ داد، حدود دو هكتار اس به س
همچون ديگر آتش سوزي ها در استان مصنوعي گزارش شده و 

عامل حريق هم نامعلوم است.
وي مي افزايد: هنگام آتش سوزي در مراتع و مناطق جنگلي 
بيشتر مردم تماشاچي هستند در صورتي كه اين منابع متعلق به 

خودشان است و بايد حافظ و نگهدار آن باشند.
اين مسئول با بيان اين كه آتش سوزي داراي سه نوع سطحي، 
تنه اي و عمقي است، خاطرنشان مي كند: بيشتر آتش سوزي هاي 
ــتان از نوع سطحي است كه در  موجود در مراتع و جنگل هاي اس

اين نوع، آسيبي به تنه و ريشه درختان وارد نمي شود.
ــور روز گذشته رئيس  ــوزي جنگل هاي كش در كنار آتش س
ــهرداري شيروان از  ــاني و خدمات ايمني ش ــازمان آتش نش س
آتش سوزي ده هكتار كشتزار گندم اين شهرستان در 48 ساعت 

اخير خبر داد.
ــروز اين  ــا ايرنا علت ب ــارعي در گفت وگو ب ــي ش رمضانعل
آتش سوزي را بي احتياطي رهگذران عنوان مي كند و مي گويد: 
ــارت به بار  ــود از اين ناحيه 240 ميليون ريال خس برآورد مي ش

آمده باشد. 

 اجراي 6 طرح آبرساني
 در آذربايجان غربي 

ــركت آب و فاضالب شهري آذربايجان غربي  مديرعامل ش
ــش طرح بزرگ در حوزه  ــور ش ــتين بار در كش گفت: براي نخس
ــاركت بخش خصوصي در سطح اين استان اجرا  ــاني با مش آبرس
مي شود.  مجيد آقازاده افزود: بخش خصوصي براي مشاركت در 
ــاني و فاضالب است 3000  اجراي اين طرح ها كه در حوزه آبرس
ميليارد ريال سرمايه گذاري خواهد كرد. وي اين طرح ها را شامل 
ــهرهاي  ــبكه جمع آوري و خطوط انتقال فاضالب در ش ايجاد ش
ماكو، شاهين دژ و چايپاره و سه طرح آبرساني در شهرهاي مهاباد، 
سلماس و بوكان عنوان كرد. وي يادآور شد: اين طرح ها اكنون در 
حال طي مراحل قانوني از جمله فراخوان، مناقصه، تهيه قرارداد و 
امضاي آن با سرمايه گذار است و در آينده نزديك عمليات اجرايي 
آنها آغاز مي شود. به گفته وي، بيش از 58 درصد جمعيت شهري 
ــترك زير پوشش شبكه فاضالب و 8 / 99  در قالب 267 هزار مش
ــترك زيرپوشش شبكه آب شرب قرار  درصد نيز با 527 هزار مش

دارند. /  ايرنا

 خربزه استاندارد
 در خوزستان به بازار آمد

ــتاندارد اداره كل  ــناس اداره نظارت بر اجراي اس ــك كارش ي
ــتين بار در سطح استان،  ــتاندارد خوزستان گفت: براي نخس اس
ــتاندارد براي خربزه شده  اقدام به صدور پروانه كاربرد عالمت اس
است. مازيار فرامرزي افزود: اين محصول با تالش حمزه حاصلي، 
ــاورز فعال در توليد محصوالت كشاورزي داراي حدود مجاز  كش
ــتان شوش توليد شده  ــموم و آفت كش ها در شهرس باقيمانده س

است.
وي گفت: استفاده بيش از حد مجاز سموم دفع آفات نباتي و 
كودهاي شيميايي، باعث ايجاد مانده بيش از حد فلزات سنگين 
ــود كه از عوامل اصلي  ــان مي ش ــموم دفع آفات در بدن انس و س
ــزود: اين اداره كل  ــت.وي اف ــاد انواع مختلف سرطان هاس ايج
ــتاندارد  ــي كامل دارد تا با صدور پروانه كاربرد عالمت اس آمادگ
ــموم و  ــاورزي داراي حدود مجاز باقيمانده س ــوالت كش محص
ــاورزان را به توليد محصوالت استاندارد  آفت كش ها، همه كش

تشويق كند. /  فارس

توليد 4/5 ميليون تن انواع مواد معدني 
در لرستان 

معاون امور معادن و اكتشافات معدني سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان لرستان از توليد چهار ميليون و 500 هزار تن انواع 

مواد معدني در اين استان خبر داد.
ــك ميليون و ــزان حدود ي ــزود: از اين مي ــعيد مهدوي اف  س

ــنگ تزئيني بوده است.وي با بيان اين كه اكنون   500 هزار تن س
ــه ميليون و 500 هزار تن سنگ در لرستان استخراج مي شود،  س
ــتان توليد مي شود. ــنگ كشور در لرس گفت: حدود 10 درصد س

ــنگبري فعال و غير فعال  ــاره به تعداد واحدهاي س مهدوي با اش
ــا 500 واحد  ــرد: در مجموع بين 450 ت ــتان بيان ك ــتان لرس اس

سنگبري فعال و غير فعال در لرستان وجود دارد. 

ايران زمين 

  جهانى شدن كوير لوت 
در سال 2015

معاون ميراث فرهنگي كشور با بيان اين كه منظر فرهنگي 
ــتاي ميمند در كرمان ثبت مشروط نيست، بلكه  تاريخي روس
قرار است با پرونده مناظر فرهنگي تاريخي كشورهاي همسايه 
مقايسه شود، گفت: در سال 2014 شهر سوخته و در سال 2015 

كوير لوت جهاني مي شود.
ــزود: ارزش جهاني  ــي در گفت وگو با مهر اف ــا مومن آتوس
ــان يونسكو محرز  ــتاي تاريخي ميمند از نظر كارشناس روس
ــده بود، اما زماني كه اين پرونده در اجالس ميراث جهاني  نش
ــورهايي مانند عراق و امارات كه در  ــد كش ــكو مطرح ش يونس
متن جغرافيايي كشور خود كوير دارند، اعالم كردند ايكوموس 
ــتباه دركي شده است و ما چون در منطقه هستيم  دچار يك اش
ــاني كه دانش شناخت منظر فرهنگي در كوير را  به عنوان كس
داريم اعالم مي كنيم كه گر چه ميمند نگيني در كوير است، اما 

مشابه آن را ما نيز در كشورمان داريم.
ــفير هندوستان نيز درباره ميمند  گفت كه  وي ادامه داد: س
منظر فرهنگي تاريخي روستاي ميمند جواهري در كوير است 

كه نمونه آن هرگز در كشورهاي منطقه وجود نداشته است.
ــناخت ايكوموس از منظر فرهنگي  مومني تصريح كرد: ش
ــته ارزش برجسته جهاني آن را در  ــت و نتوانس فقط در اروپاس
ــا مناظر فرهنگي  ــتخراج كند، بنابراين آن را ب ــه اس  خاورميان
ثبت شده يا نامزد شده در كشورهاي اروپايي مقايسه مي كند اما 
در نهايت اين پرونده با 11 راي به ثبت رسيد و جزو با ارزش ترين 
پرونده منظر فرهنگي منطقه كويري مطرح و صاحب برند شد، 
حتي زماني كه كرواسي پرونده منظر فرهنگي خود را ارائه كرد 
ــكو اعالم كردند فقط زماني مي توانيد اين  ــان يونس كارشناس
پرونده را ثبت كنيد كه ارزش برجسته ميمند را شناخته، پرونده 

خود را با آن مقايسه، تكميل و بعد به ثبت برسانيد.
ــهميه اي  ــور بيان كرد: س ــراث فرهنگي كش ــاون مي مع
ــد تا دو ماه آينده  ــت نداده ايم. قرار ش براي پرونده ميمند از دس
ــابه آن را دارند  نقاطي را كه عراق و امارات اعالم كرده اند مش
ــه هايي كه در ايكوموس اطالعاتش وجود نداشته به  و مقايس
ــراق وجود دارد.  ــود مثل مناظر فرهنگي كه در ع ــا اعالم ش  م
ــده، ولي  هر چند كه هنوز پرونده آن براي ثبت جهاني ارائه نش
ــه با منظر ميمند در ايران  ادعا مي كنند اين مناظر قابل مقايس
ــت.وي گفت: دو ماه ديگر اطالعات به ما اعالم مي شود و  اس
بدون سهميه، ثبت جهاني ميمند قطعي خواهد شد ، ولي ثبت 

آن همزمان با ثبت شهر سوخته انجام مي شود.
مومني گفت: بايد ديگر كشورها پرونده ميراث طبيعي خود 
ــال 2014 پرونده شهر سوخته و در  را ارائه كنند، بنابراين در س

سال 2015 پرونده كوير لوت را به ثبت جهاني مي رسانيم.
پيش از اين حسين شمس الديني، مديركل ميراث فرهنگي 
استان كرمان گفته بود منظر فرهنگي تاريخي روستاي ميمند 
ثبت مشروط شده است، اما مومني اين موضوع را رد كرد و گفت 
ــهميه اي از دست نداده ايم،  بلكه ثبت روستاي  نه تنها هيچ س

ميمند مشروط نيز نبوده است.

گزارش آتش  بى تدبيرى انسان  ها در جان جنگل
 هر ساله با شروع فصل گرما آتش سوزى جنگل ها خسارت هاى زيادى  به بار مى آورد
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ــركت آب و فاضالب شهرستان ساوه گفت:  مديرعامل ش
كاهش بارندگي و برداشت بيش از حد از منابع زيرزميني، وضع 

منابع آبي ساوه را به مرحله هشدار رسانده است. 
ابوالفضل شهباز افزود: ساوه به دليل دارا بودن آب و هواي 
ــتفاده  ــد بي رويه جمعيت و اس ــك، مهاجرت و رش گرم و خش
بي رويه از آب شرب با مشكل كم آبي شديد مواجه شده است، 

ــته شهروندان ساوجي با افت  به طوري كه در چند هفته گذش
شديد فشار آب و گاهي قطع آب مواجه شده اند. 

وي با اعالم اين كه سهم آب در ساوه بسيار كم است، افزود: 
با اقدامات صورت گرفته تالش مي شود كه آب ساوه به وضع 
مطلوب برسد كه اين موضوع نيازمند همكاري مردم ساوجي 

در كنترل و كاهش مصارف غيرضروري است. 

كمبود آب در ساوه  به مرحله هشدار رسيد

 يونسكو در انتظار گزارش تخريب
 طبقه فوقاني برج جهان نما

مشاور سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي ثبت جهاني گفت: اعضاي كميته شوراي ثبت 
جهاني منتظر دريافت گزارش نهايي تخريب طبقه فوقاني جهان نماي اصفهان براي جمع بندي و 

تصميم گيري درباره پرونده ميدان امام(ره) در همين ماه هستند.   
ــن طالبيان افزود: قرار بود آخر ماه ژوئن 2013 ميالدي (نهم تيرماه  به گزارش ايرنا، محمد حس
امسال) تخريب كامل طبقه فوقاني برج جهان نما انجام و گزارش نهايي آن به شوراي ميراث جهاني 

ارسال شود.


