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تمهیدات الزم برای جلوگیری از آتش سوزی در مراتع ،جنگلها و ...
افزايش ميزان بارشها در ماههاي اخير در كشور و تراكم پوششهاي گياهي در مراتع و جنگلها و بررسيي سيواب
آتشسوزي در عرصه هاي منابع طبيعي حاكي از آن است كيه بيا افيزايش دميا در فايل تابويخان و خشي
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ویژه کارکنان دهیاریها و شوراهایهای اسالمي روستا

شي ن

پوششهاي گياهي ،تع اد و ميزان آتشسوزيها در كشور افزايش ميباي  .به منظور پيشگيري از وقوع آتيشسيوزي
در اين مناط و كنخرل حوادث احخمالي ،ضرورت دارد تا م يريتهاي محلي با بهيرهگييري از ررفييت تفياهمناميه
همكاري مشخرك منعق ه در سال  1398با سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور وف شير وريايم محوليه،
اق اماتي را در اين خاوص انجام دهن .
وظایف قانوني دهیاریها:

بند  :30اتخاذ ت ابير الزم براي حفظ روسخا از خطر سيل و حريي و رفيع خطير از بناهيا و ديوارهياي شكويخه و
بند :39همكاري با واح هاي ام ادرساني در هنگام وقوع حوادث و سوانح غيرمخرقبه و بالياي طبيعي.
اقدامات استانداری ها و مدیران محلي در پیشگیری و مقابله با آتش سوزی در مراتع ،جنگلهاا و
...

با توجه به ورايم قانوني دهياريها در خاوص مقابله با آتش سوزي و همچنين وف تفاهمنامه همكاري مشيخرك
منعق ه در سال  1398با سازمان جنگلهيا ،مراتيع و آبخييزداري كشيور ،ضيرورت دارد ميوارد زيير بيا همياهنگي و
همكاريهاي فرمان اريها ،بخش اريها و شوراي اسالمي روسخا صورت پذيرد:
 .1هماهنگي با ادارات منابع طبيعي شهرسخان جهت اعالم ررفيتهاي تجهيزاتي دهياري و همكاري براي
انجام اق امات و عمليات مشخرك در صورت بروز آتشسوزي
 .2اهخمام براي شركت در دورههاي آموزشي كه توسط ادارات منابع طبيعي شهرسخان برگزار ميشود
 .3آمادهسازي تجهيزات و ماشينآالت در اخخيار دهياريها براي انجام عمليات درصورت لزوم
 .4اطالعرساني به روسخائيان درزمينه پيشگيري و كنخرل آتشسوزي از طري شبكههاي مجازي ،چاپ بروشور
و ...
 .5اسخفاده و بهرهگيري از ررفيت داوطلبان جهت كم

به اطفاء حري هاي احخمالي
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خطرناك واقع در معابر و اماكن عمومي و توطيح چاهها و چالههاي واقع در معابر بر اساس ماوبات شورا.

 18بهمن ماه 1399
ِ 6 February 2021

 .6ناب تابلو و بنر با موضوع ممنوعيت روشن كردن آتش در پاركها ،فضاي سبز و فضاهاي مورد اسخفاده
گردشگران
 .7شناسايي كانونهاي بحراني حري بر اساس اطالعات منطقهاي و سنواتي و اتخاذ تمهي ات الزم براي
پيشگيري از حري
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 .8اعالم مناط پرخطر و در معرض آتشسوزي به سخادهاي اسخاني
 .9اتخاذ ت ابير اجرايي بهمنظور جلوگيري از سوزان ن پومان كشاورزي در اراضي حاشيه عرصههاي منابع
طبيعي
 .10پيشبيني تمهي ات الزم براي جلوگيري از گوخرش آتش در مراتع از طري ايجاد آتشبر و ...
 .11ذخيره و نگه اري آب در مخازن ذخيره آب ثابت و مخحرك بهويژه در مناط موخع آتشسوزي
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