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خبر

گزارش میدانی از وقوع یک آتش سوزی در دامنه کوههای پاریز

تابستان گرم ،مصرف باالی آب و هشدار مجدد
مسئوالن آب منطقهای استان

خطر کم آبی ،استان را
تهدید میکند

بحرانیترین وضعیت مربوط به سد تنگوییه سیرجان
است که از ظرفیت  39میلیون متر مکعب
فقط  ۹میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد!

گروه خبر :تابستان گرم ،کمبود آب و مصرف باالی آن دوباره زنگ خطر
را برای اس��تان کرمانیها به صدا درآورده تا مدیر بهرهبرداری و نگهداری
تأسیسات آبی شرکت آب منطقهای استان کرمان با هشدار در این رابطه
بار دیگر اعالم کند وضعیت در شرایط بحران است و مردم مواظب مصرف
آب باش��ند .به گزارش ایرنا حامد فراز در این رابطه گفت :در حال حاضر
کنترل آب سدهای استان با حساسیت انجام میشود و برخی از این سدها
در وضعیت بحرانی به لحاظ ذخیره آب قرارگرفته و حال خوش��ی ندارند.
وی با اش��اره به س��د تنگوییه سیرجان که از س��دهای مهم استان است
گفت :هماکنون س��د تنگوئیه با ظرفی��ت  ۳۹میلیون مترمکعب ،فقط ۹
میلی��ون مترمکعب آب ذخیره دارد ک��ه بحرانیترین وضعیت را در میان
س��دهای استان دارد .وی بیان کرد :در سد بافت با ۴۰میلیون مترمکعب
حجم ذخیره مخزن ۳۰،میلیون مترمکعب آب ذخیرهش��ده اس��ت که در
حال حاضر آب ش��رب شهرس��تان بافت ،بزنجان ،روستاهای اطراف و در
مقاطعی شهرستان رابر از سد بافت تأمین میشود و بخش کمی از آن نیز
برای مصرف کارخانه فوالد بافت استفاده میشود.
مدی��ر بهرهب��رداری و نگه��داری تأسیس��ات آبی و برقآبی ش��رکت آب
منطقهای اس��تان کرمان اظهار داش��ت :سد جیرفت با حجم مخزن ۳۳۶
میلیون مترمکعب ،هماکنون  ۲۳۵میلیون مترمکعب آب در پش��ت سد
ذخیرهسازی شده اس��ت که عمده آن به مصارف کشاورزی میرسد .وی
ادامه داد :وضعیت س��د نس��اء بم در پی بارندگیهای اخیر نسبتاً مناسب
اس��ت و این س��د با حجم  ۱۶۸میلیون مترمکعب ظرفیت ۱۴۶ ،میلیون
مترمکعب آب پشت سد وجود دارد.
فراز با اشاره به بارندگیهای خوب در بهار سال جاری تصریح کرد :هرچند
ورودی آب به سدهای استان نسبت به سال گذشته افزایش داشته ،اما در
برخی نقاط ورودی آب کمتر نیز شده است و مشکل بحران و کمبود آب
همچنان وجود دارد .وی بیان کرد :شرکت آب منطقهای با کنترل وضعیت
س��دهای استان سعی میکند عالوه بر نیاز سال جاری ،نیازهای سال بعد
را مدیریت کند تا مشکلی در تأمین آب به وجود نیاید .مدیر بهرهبرداری
و نگهداری تأسیس��ات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای استان کرمان
تأکید کرد :حدود  ۹۰درصد از آب س��دهای کرمان در بخش کش��اورزی
مصرف میش��ود و باید با اتخاذ روشهای نوین آبیاری نهایت صرفهجویی
توسط کشاورزان انجام ش��ود .وی افزود :تأسیسات و تجهیزات چهار سد
اصلی استان کرمان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و نگهداری و حفاظت
از این سدها بهصورت مستمر نظارت و کنترل میشود.

جناب آقای

سرتیپ عبدالرضا ناظری

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت فرماندهی
انتظام�ی اس�تان کرم�ان صمیمان�ه تبری�ک عرض
مینمایم.
علی سیف الدینی

مدیرآژانس هوایی پایا

جناب آقای

«به کمک ش��ما احتیاج داریم .آتشس��وزی
ح��دود جعفرآباد باالی س��دهای پاریز !».این
پیامی ب��ود که عصر سهش��نبه گذش��ته در
یک صفحه اینس��تاگرام مربوط و منصوب به
ش��هر پاریز بهصورت اس��توری در این شبکه
مجازی منتش��ر ش��د که خبر از آتشسوزی
در مرات��ع اط��راف پاریز را میداد .س��اعت 7
صبح چهارش��نبه بود که برای بازدید از محل
آتشسوزی به پاریز رسیدم .اگرچه مطلع شده
بودم که آتش ش��ب گذش��ته مهار و خاموش
ش��ده است .با چند تماس تلفنی و هماهنگی
به ش��ماره تلفن راهنمای محلی رس��یدم .با
او در کن��ار کاروانس��رای قدیمی ش��هر پاریز
قرار گذاش��تم .ب��ا موتورس��یکلت نارنجی ایژ
روس��تا که بر روی باکش «محیطبانی پاریز»
درجشده بود بر سر قرار حاضر شد .از اینکه با
او دست دادم پشیمان شدم چراکه برای دست
دادن با من گاز موتورس��یکلتش را رها کرد و
موتورش خاموش ش��د! .روشن کردن مجدد
موتورسیکلت سخت او را بهزحمت انداخت.
این اولین برخورد سینهبهسینه با مشکالت این
افراد برای حفاظت از محیطزیست است .اکبر
یکی از  4مأمور محیطزیس��ت منطقه وسیع

پاریز است .آنها باواسطه یک شرکت تأمین
نیرو برای سازمان محیطزیست کار میکنند
و با اداره منابع طبیعی نیز همکاری دارند .در
ازای ای��ن همکاری نیز مبلغ بس��یار ناچیزی
از اداره مناب��ع طبیع��ی دریاف��ت میکنند.
موتورسیکلت او را نیز اداره منابع طبیعی در
اختیارش قرار داده است .با اتومبیل به سمت
محل آتشسوزی حرکت کردیم .کوه مقصد
نزدیک ش��هر و از درون شهر پیداست .جاده
خاکی نس��بتاً همواری از کنار قبرستان شهر
پاریز ش��روع و بعد از گذر از روس��تاهای «ده
بادم��و» و «جعفرآباد» تا محل آتشس��وزی
ادام��ه پیدا میکن��د .ابتدای مس��یر جادهای
فرع��ی و کمرنگ رانش��انم میده��د .ظاهرا ً
ع��دهای از مردم که با اتومبی��ل برای کمک
آمده بودند با دیدن دود به سمت آن میروند
و این جاده ش��کل میگیرد درصورتیکه راه
را اشتباه میرفتهاند .درنهایت آتش را همین
مردم خام��وش میکنند .هوا بس��یار خنک
است .آواز پرندگان وحشی به گوش میرسد و
منطقه مستور از انواع گیاهان و درختان الوک
ارچن اس��ت .انتهای جاده به دامنه کوهی
و َ
ختم میشود که شب گذشته سوخته و روی
آن سیاه اس��ت .پایین دامنه اتاقکی بلوکی و
حصاری که برای گوس��فندان است پیداست.

از این راهنمای محلی علت آتشسوزی را میپرسم.
دقیق نمیداند ولی تأکید میکند که نهایت سهلانگاری و
ندانمکاری دلیل آتشسوزیهاست.
میگوید« :الشوکها مث بنزین هستند.
هنو ا َ بنزین هم بدترن ال مصبا».

سرور ارجمند جناب آقای

حاج عطااهلل ناظری

انتصاب بجا و شایس�ته فرزند برومندتان سرتیپ عبدالرضا ناظری را به
سمت فرماندهی انتظامی استان کرمان صمیمانه تبریک عرض مینمایم.

علی سیف الدینی
مدیرآژانس هوایی پایا

جناب سرهنگ

محمد ایرانمنش

انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعال�ی را به س�مت مدیر روابط
عموم�ی ش�رکت معدن�ی و صنعت�ی گلگه�ر تبریک عرض
مینماییم .امید است در تمامی مراحل زندگی موفق باشید.

معاونتاجتماعیفرماندهیانتظامیسیرجان

سردار سرافراز جناب آقای

سرتیپ عبدالرضا ناظری

انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعال�ی را به س�مت فرماندهی
انتظامی اس�تان کرم�ان صمیمانه تبریک ع�رض مینمایم.
قطع ًا با قاطعیت و مدیریتی که از جنابعالی سراغ دارم شاهد
افزایش سطح امنیت استان خواهیم بود.

احسان یزدی

محمد غیوری

محیطبانان
بیامکانات

منصور
رمضاننژاد

انتصاب جنابعالی را به س�مت جانشین فرماندهی انتظامی
شهرستان سیرجان که نشان لیاقت و شایستگی شماست
تبریک ع�رض نموده ،برای ش�ما س�امت و موفقیت روز
افزون آرزومندیم.

سرهنگ سجاد سلیمی

جمعی از همکاران شما در استانهای
هرمزگان ،فارس و سیستان و بلوچستان

رباردگرامی و ع ززی

سردار عبدالرضا انظری

انتصاب جنابعالی را به سمت فرماندهی انتظامی استان کرمان که از فرماندهان شجاع و الیق
نیروی انتظامی میباشید ،صمیمانه تبریک عرض میکنم .رجاء واثق دارم با تکیه بر تجربه و
درایت آن جناب و تاش همکارانتان هیچگونه دغدغه امنیتی در استان پهناور و سوقالجیشی
کرمان نخواهیم داشت .تندرستی و موفقیت شما را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.

علیاکبر پوریانی
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

کمی آنطرفتر الش��ه س��وخته گوسفندی
همراه با برهاش نیز پیداست .گوسفند بیمار در
سایه درخت ارچنی همراه با برهاش خوابیده
بوده که گرفتار آتش میشوند .در دامنه کوه
هنوز نقطهای در حال س��وختن است و دود
آتش پیداست .فصل تخمگذاری کبکهاست
و عدهای بهقصد زنده گیری کبکهایی که در
النهها ب��ر روی تخمها خوابیدهاند در منطقه
در حال تردد هس��تند .اکبر شیوه و چگونگی
زنده گیری کبکها را که بیشتر در شب انجام
میشود را توضیح میدهد.
◄ ◄ علت آتش سوزی چه بود
از این راهنمای محلی علت آتشس��وزی
را میپرس��م .دقی��ق نمیدان��د ولی تأکید
میکن��د ک��ه در نهای��ت ،س��هلانگاری و
ندان��مکاری دلی��ل آتشسوزیهاس��ت.
میگوید« :الش��وکها مث بنزین هستند.
هنو ا َ بنزین هم بدترن المصبا».
باران که بیاید ،سال که خوب باشد الشوکها
نیز سبز میش��وند .الش��وکها انواع علفها
و گیاه��ان خودروی��ی هس��تند ک��ه نتیجه
بارندگیهای بهموقع و فاصلهدار هس��تند .نام
علمی آنها «گرامینه» اس��ت .س��بزی روی
طبیعت در فصل به��ار ،همچنین زردی روی
طبیعت در فص��ل تابس��تان از وجود همین
الشوک هاست .آتش که بگیرند سیاهی روی
طبیعت نیز از وجود بقایای سوخته آنهاست.
مهار این آت��ش بدون کمک مردم امکانپذیر
نبوده است .شهرداری پاریز نیز با اعزام خودرو

آتشنش��انی و تعدادی کارگر مه��ار آتش در
پایین دامنه کوه را بر عهده داش��تند«.انجمن
حافظان محیطزیس��ت پاریز کوه» نام تشکل
مردمی موفقی است که نقش پررنگی در وقایع
زیس��تمحیطی بخش پاریز بر عه��ده دارد.
بچهه��ای این انجمن به همراه محیط بانان تا
پاسی از ش��ب مرز مناطق سوخته را بررسی
کردهاند تا از کنترل آتش و عدم سرایت آن به
مناطق نسوخته اطمینان پیدا کنند.
از پاری��ز که برگش��تم یکراس��ت ب��ه اداره
محیطزیست رفتم .علیاکبر رسولیان رئیس
اداره محیطزیس��ت احتمال عم��دی بودن
آتشسوزیها را منتفی دانست و تأکید کرد
که بسیاری از آتشسوزیها سهوی و از روی
ندانمکاری و ناآگاهی اس��ت .وی از تشکیل
کارگروه ستاد بحران در فرمانداری در ارتباط
با همین آتشس��وزیها در روز پنجش��نبه
خبر داد .وقتی از زمان جلس��ه مطلع ش��دم
خودم در آن شرکت کردم .اگر چه مصوباتی

در جلس��ه صورت گرفت ولی عمدتاً تکراری
بودند .آنها که میبایست باشند نیز نبودند.
ب��ار دیگ��ر بی��ان میکنم ک��ه بس��یاری از
آتشس��وزیها س��هوی و از روی ندانمکاری
است .شاید بسیاری از ما ندانیم که انداختن
یک ته سیگار توسط راننده یک اتومبیل آتش
سوزی مهیبی به دنبال دارد .بقایای آتش یک
کوهن��ورد یا حتی ی��ک چوپان ک��ه رزق و
روزیاش از همین بیابان است و یا خانوادهای
که برای لختی آسایش به دامن طبیعت پناه
بردهان��د میتواند آغازگر یک آتش جانس��وز
و بیرحم باشد .بس��یاری از ما نمیدانیم که
یک بطری پر از آب یا حتی بطری خالی که
در دامن طبیعت رها ش��ود ب��ا کانون کردن
نور خورش��ید همانند یکذره بین و کبریت
عمل میکند و آتش��ی بیدادگر را اَلو میکند
که بنیاد میس��وزاند .مردم عزیز ،خوانندگان
گرام��ی ب��رای جلوگیری از آتشس��وزی در
طبیعت به کمک شما احتیاج داریم.

بار دیگر بیان میکنم که بسیاری از آتشسوزیها سهوی و از روی
ندانمکاری است .شاید بسیاری از ما ندانیم که انداختن یک ته سیگار
توسط راننده یک اتومبیل آتشسوزی مهیبی به دنبال دارد .بقایای آتش
یک کوهنورد یا حتی یک چوپان که رزق و روزیاش از همین بیابان است و
یا خانوادهای که برای لختی آسایش به دامن طبیعت پناه بردهاند میتواند
آغازگر یک آتش جانسوز و بیرحم باشد.

سردار سرتیپ

عبدالرضا
ناظـری

جناب آقای مهندس

محمـد
ایرانمنش

انتص�اب جنابعال�ی را به س�مت فرمانده�ی انتظامی
استان کرمان تبریک عرض نموده ،موفقیت شما را در
این سمت حس�اس در استان پهناوری چون کرمان از
خداوند متعال خواستاریم.

نشریه نگارستان

انتصاب جنابعالی را به س�مت مدیر
روابط عمومی و امور بینالملل ش�رکت معدنی و صنعتی
گلگهر تبریک عرض نم�وده ،با تقدیر از زحمات آقایان
مرتض�وی و حلوایی در این س�مت ،موفقیت ش�ما را از
خداوند متعال مسئلت مینماییم.

سردار سرتیپ

عبدالرضا ناظری
ب�ا کمال خرس�ندی انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را ک�ه از فرزندان
ارزش�مند این آب و خاک هس�تید به س�مت فرماندهی انتظامی استان
کرمان تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی شما را آرزومندیم.

رئیس و اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف سیرجان

جناب آقای سردار سرتیپ

عبدالرضا ناظری

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت فرماندهی انتظامی استان
کرمان که نش�ان از شایس�تگی و لیاقت ش�ما دارد تبریک عرض نموده،
موفقیت روزافزونتان را از خداوند متعال خواهانم.

حسن افتخاری

نشریه نگارستان

