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با آغاز فصل گرما و افزایش خطر آتشســوزی هنوز حساب ها تسویه نشده است

درخواستاستاندارخوزستانازریشسفیدانوبزرگانقبایلوعشایر:

خوزستانیها عید فطر را در خانه بمانند

بالگردها بدون پول برای اطفای حریق جنگلها نمیپرند!
خبرنگار

آســمان یک دل ســیر بارید .طبیعــت پیراهنی
ســبزتر از همیشــه در بهــار  ۹۹بــر تن کــرد .بهار
آنقدر زیبایی خودش را به رخ کشید که بسیاری
قرنطینــه اجبــاری کرونــا را هــم شکســتند و بــه
گشــت وگذار در طبیعت پرداختند .این گشــت
و گذارهــا بهدنبــال آزادســازی رفــت و آمدهــا
بیشــتر هــم شــد .ترددهایی که تــرس زیادی به
ط زیســت و منابع طبیعی
دل کارشناســان محی 
ریخته اســت .آنها از تابســتان پیش رو و خشک
شــدن پوشــش ســبز طبیعــت میترســند که با
هــر جرقهای گــر میگیرد .کارشناســان از جمله
«هــادی کیادلیــری» رئیــس انجمــن جنــگل
ایــران و بهمن افراســیابی سرپرســت معاونت
حفاظــت و امــور اراضــی ســازمان جنــگل هــا
توگو با «ایران» احتمال میدهند
کشــور در گف 
کــه جنگلهــا و مراتع امســال آتشســوزیهای
بیشــتری را تجربــه کننــد .افراســیابی میگویــد:
«بــا گــرم شــدن زمیــن پوشــش مراتع خشــک
میشــود و با هر جرقهای ممکن است هکتارها
مرتــع طعمــه حریــق شــوند ».حال این ســؤال
پیــش میآیــد آیــا امســال بالگردهــای اطفــای
حریــق وزارت دفــاع ســریع بــه داد جنگلهای
در دام حریــق افتــادهمیرســند یــا مثــل ســال
گذشته پشت جنگلها را خالی میکنند؟ «علی
عبــاس نژاد» ،فرمانده یگان حفاظت ســازمان
جنگلهــا ،منابع طبیعــی و آبخیــزداری نیز در
توگو با «ایران» پاســخ مشــخصی برای این
گف 
ســؤال ندارد .او حتــی احتمال میدهد امســال
هــم جنگلهــا حمایــت وزارت دفــاع را بــرای
نجات از دهان شعلههای سرکش آتش نداشته
باشــند .چرا؟ چون ســازمان جنگلها همچنان
بدهــکار ایــن وزارتخانــه بــرای پرداخــت هزینه
حضــور بالگردهای اطفای حریق در ســالهای
گذشــته اســت .بهگفتــه عباسنــژاد ،عــدم
پرداخــت اعتبار الزم بــرای حضــور بالگردها از
سوی سازمان برنامه و بودجه باعث شد پارسال
ت دفاع ،پشــت جنگلهــا را خالی کند.
هم وزار 
بدهــی ســازمان جنگلهــا بــه وزارت دفــاع ۳۰

سازمان جنگلها همچنان
بدهکار وزارت دفاع برای
پرداخت هزینه حضور
بالگردهای اطفای حریق در
سالهای گذشته است
امکانات الزم برای اطفای حریق را یکی دیگر از
مشکالت منابع طبیعی کشور میداند.
ëëهمه موظف به اطفای حریق هستند
افراســیابی سرپرســت معاونت امور اراضی
سازمان جنگلها میگوید« :از استانها خواسته
شــده تــا بــا بهرهگیــری از تمامــی امکانــات در
ســازمان جنگلهــا و بیــرون از ســازمان اجــازه
ندهند حریق اتفاق بیفتد».
او اولیــن گام هدفمنــد را شــرکت حداکثری
ذینفعــان ،بومیهــا و همیــاران طبیعــت در
حفاظــت از منابع طبیعــی و جنگلها میداند
و میگویــد« :اگــر مــردم را در کنار خود نداشــته
باشیم ،کار برای جلوگیری از ایجاد حریق بسیار
سخت خواهد بود».

بهگفتــه او ســازمان جنگلهــا در مکاتباتــی
از مجریــان طرحهــای مرتــعداری ،آبخیزداری
و جنــگلکاری خواســته اســت در اطفــای
حریق اســتانها همــکاری کنند .ایــن نامهها به
استانداریها هم رسیده است .در این مکاتبات
با توجه به قانونی که تمام دستگاههای کشوری
و لشــکری را موظــف بــه همــکاری در اطفــای
حریق میکند از اســتانداریها درخواست شده
تــا توجــه ویــژهای بــه آتشســوزیها و اطفــای
حریقها داشته باشند.
ëëآتش به جان  ۴۰درصد از منابع آبی کشور افتاد
افراســیابی جنگلهای زاگرســی در لرستان،
خوزســتان ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد و ...را
از جملــه کانونهــای بحرانی در آتشســوزیها
میداند که باعث میشــود منبع  ۴۰درصد آب
شــرب کشــور از بین بــرود .ایــن جنگلها محل
زایش  ۴۰درصد منابع آبی ایران هستند.
ســال گذشته وقتی آتش ب ه جان جنگلهای
کشــور افتــاد ،بالگردهــای وزارت دفــاع بــرای
دفــاع از جنگلها از زمین بلند نشــدند .به گفته
عباسنــژاد ،چــون دولــت بدهــی وزارتخانــه را
پرداخــت نکــرده بــود .ایــن بدهــی  ۳۰میلیارد
تومان برآورد میشود.
امســال هــم ســازمان جنگلهــا  ۲۰میلیارد
تومــان بــرای اطفــای حریــق آتشســوزیهای
پیــشرو درخواســت کــرده اســت .البتــه هنــوز

خبرنگار

معلــوم نیســت دولــت ایــن میــزان اعتبــار را
بهجنگلهــا اختصاص میدهد یــا تجربه داغ و
ســوزان بیپولی دوباره بخشــی از جنگلها را به
خاکستر تبدیل میکند.
عباسنــژاد البتــه حــق را بــه وزارت دفــاع
میدهــد .بــه گفتــه فرمانــده یــگان حفاظــت،
وزارت دفاع بالگردی در اختیار ندارد و با سپاه،
وزارت نفــت ،هــال احمــر یــا نیــروی انتظامی
قــرارداد میبنــدد و از امکانــات پــروازی آنهــا
اســتفاده میکنــد .او میگویــد« :ایــن وزارتخانه
نیــاز به اعتبار دارد تــا بتواند اضافه کاری نیروها
را پرداخت و تجهیزات پشتیبانی را تأمین کند».
بهگفتــه او ،امســال «مســعود منصــور»
سرپرســت ســازمان جنگلهــا کــه بهتازگــی بــر
صندلی ریاســت این ســازمان در مینی ســیتی
توگــو بــا وزارت دفــاع
تکیــه زده اســت در گف 
متعهد شده است که بدهیهای این وزارتخانه
را پرداخــت کنــد .عباسنــژاد میگویــد« :تــا به
امــروز چندبــار با معــاون اول رئیس جمهوری،
اســحاق جهانگیــری دربــاره ایــن بدهیهــا
نامــه نــگاری شــده اســت .دو تا ســه بــار هم با
وزیر کشــور دربــاره پرداخت بدهیهــای دولت
بــه وزارت دفــاع مکاتبــه شــده اســت ».آنطور
کــه عباسنــژاد میگویــد« :وزارت دفــاع هــم
نزدیک بــه  ۳۰بار به ســازمان برنامــه و بودجه
نامــه نوشــته اســت تــا بتوانــد طلــب خــود را
وصــول کند اما هیــچ کدام از این نامهها پاســخ
ســازمان برنامه و بودجه را در پی نداشته است.
عباسنژاد میگوید« :میانگین پوشش جنگلی
در کشــورهای جهــان  ۳۵درصــد اســت امــا ما
فقط هفت و هشــت دهــم درصد از کشــورمان
را جنــگل تشــکیل میدهــد ».او امیــدوار اســت
امسال سازمان برنامه و بودجه سر کیسه را برای
نجات جنگلهای باقیمانده زاگرسی و هیرکانی
شــل کند و طلب وزارت دفاع را پرداخت کند».
همچنیــن از مــردم میخواهــد در صورتــی کــه
شــاهد وقوع آتشســوزی در جنگلهــا بودند با
ســامانه  ۱۵۰۴تمــاس بگیرنــد تا نیروهــا به داد
درختــان بیزبــان جنــگل برســند و مراتــع را از
شعلههای آتش برهانند.

گزارش

زهرا کشوری

میلیارد تومان برآورد میشود.
«هــادی کیادلیــری» ،رئیــس انجمــن
توگو بــا «ایران»
جنگلهــای ایــران هــم در گف 
نگــران وضعیت جنگلها در تابســتان پیش رو
اســت؛ او میگویــد« :پوشــش گیاهــی طبیعت
در تابســتان گــرم و خشــک ،تبدیــل بــه مــواد
قابــل اشــتعال میشــود .او عامــل  ۹۰درصــد
آتشســوزیها در جنــگل را بــر اســاس آمــار
ســازمان جنگلها انســانی میدانــد و میگوید:
بیشــتر این آتشســوزیها در غرب کشور اتفاق
میافتد ».غرب کشــور محل رویش جنگلهای
زاگرسی است که  ۴۰درصد آب مورد نیاز کشور از
آن سرچشــمه میگیرد .البته جنگلسوزیهای
تابســتانه بــه جنگلهــای زاگرســی محــدود
نمیشــود و بــه جــان جنگلهــای هیرکانــی
در شــمال هــم میافتــد .او آتشســوزیهای
تابســتانه جنگلهــای شــمال را غیرطبیعــی
میدانــد و میگوید« :آتشســوزیهای طبیعی
در شــمال بیشــتر در پاییز اتفــاق میافتد .آنچه
جنگلهــای شــمال در تابســتان را میســوزاند،
حضــور بیقاعــده و بیبرنامــه گردشــگران و
افرادی اســت که توجهی بــه حفاظت از محیط
زیســت ندارند ».کیادلیری تلفات آتشســوزی
در تابســتان در شمال را بیشــتر از پاییز میداند
و میگویــد« :چــون ایــن فصل ،فصــل زادآوری
حیــات وحش اســت ».حیــات وحش بــه گفته
کیادلیــری برخــاف پاییــز در تابســتان آمــاده
برخورد با آتشسوزی نیست .بنابراین آمادگی
هــم برای فرار از شــعلههای آن نــدارد .تصاویر
تلخ النههای ســوخته و جوجه های برشته شده
از جمله صحنههای دلخراش آتشسوزیهای
تابســتانی جنگلهــای شــمال اســت .او باقــی
مانــدن تهســیگار ،تکههــای شیشــه و کبریــت را
از جملــه دالیــل گســترش آتــش در جنگلهــا
میداند.کیادلیــری البته مقصر بــودن برخی از
مردم را نافی مسئولیت سازمان جنگلها برای
حفاظت از منابع ملی نمیداند .او اعتقاد دارد
کــه ســازمان جنگلها بایــد تجهیــزات پایش و
مانیتورینگ جنگلها را داشــته باشــد تا از وقوع
جنگلسوزیها جلوگیری بشود .کیادلیری نبود

پریساعظیمی

گرامیداشــت عیــد فطر میــان عربهای اســتان خوزســتان با آداب و رســوم
خاصی همراه است ،به نحوی که چندین شبانهروز را به این مهم اختصاص
میدهند و این عید را از جمله عیدهای باشــکوه معنوی میدانند که باید به
شــکل خاصی برگزار شود .به طوری که بیشتر آنها معتقدند حال وهوای این
ماه با سایر ماههای سال کامالً متفاوت است.
بهگفتــه هــادی منصور ،یکــی از جوانان عــرب در خوزســتان ،صبح عید فطر
جوانــان هــر منطقه و قبیلهای با همان لباس عربی دشداشــه ،چفیه و عگال
به تمام همسایگان و آشنایان بهصورت دست ه جمعی سر میزنند و میهمان
ســفر ه رنگینی میشــوند که در آن خانهها پهن شد ه و کام خود را با شیرینی و
حلوایی که صبح روز عید پخته شده ،شیرین میکنند .در خانهها به روی تمام
میهمانان باز است و میآیند و عید را تبریک میگویند .این جوانان بنا به رسم
عشایر خوزستان با «هوسه» و پایکوبی کوچههای محالت را طی میکنند و به
منزل ریش ســفیدان و بزرگان قبایل میروند .اما کرونا باعث شــده عید فطر
امسال هم با شرایط متفاوتی در این استان برگزار شود.
«غالمرضا شریعتی» ،استاندار خوزستان نیز در این باره به «ایران» گفت :از
سران عشــایر ،اقوام خوزســتان ،بزرگان و معتمدین مردم درخواست داریم
ِ
که مردم را در تعطیالت عید فطر به خانه ماندن دعوت کنند زیرا مشــارکت
مردمی تأثیر باالیی در کاهش تعداد مبتالیان خواهد داشــت .البته بزرگان و

اقوام خوزستان همیشه در تمام عرصهها کنار ما بودند و در شرایط فعلی هم
ما را تنها نگذاشتند از اینرو از آنها میخواهیم با توجیه کردن مردم ،آنها را از
حضور در مراسم یا برگزاری مراسم مختص عید فطر منصرف کنند.
استاندار خوزستان افزود :از مردم استان میخواهیم مانند عید نوروز همکاری
کنند و برای عید فطر هم برنامهریزی ویژه ای نکنند و به دید و بازدید نروند.
البتــه در این راســتا ممنوعیتهــا و محدودیتهایــی هم ایجــاد کردهایم که
هنــوز بــرای اجرای آنها به نتیجه قطعی نرســیدهایم .وی با بیــان اینکه موج
اول کرونا در خوزستان با همکاری مردم و تصمیمات مسئوالن خیلی خوب
مدیریت شد ،افزود :موج دوم هم که اکنون در آن قرار داریم بهدلیل افزایش
بیماریابیها آمار مبتالیان باال رفته و دلیل بعدی هم متأسفانه رعایت نکردن
فاصلهگذاری اجتماعی از طرف مردم بوده که بعد از بازگشــایی ادارات و کم
کردن محدودیتها بهوجود آمده است.

