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زنجیره آتش در خائیز  ،سر ایستادن ندارد

با ماسک و دستکش وارد موزهها شوید ،مواظب اقامتگاههای بیمجوز باشید

قلب زاگرس همچنان میسوزد

آغاز گردشگری با شرایط کرونایی

گزارش

زهرا کشوری
خبرنگار

ایسنا

را بــرای اطفای حریق بدهند کــه در نهایت تعداد آنها
بعــد از یــک روز به  ۳۰۰نفر رســید .در ایــن فراخوان از
مردم خواسته شد که با خود کوله پشتی ،آب معدنی و
چفیه بیاورند .چفیه از خف ه شدن نیروها در آتشسوزی
جلوگیری میکند.
گزارشهای مردمی از ســمت دهدشــت هم نشان
میدهــد خائیــز در کهگیلویــه و بویراحمــد هم طعمه
حریق شده است و همچنان پوشش گیاهی آن خاکستر
میشــود .پیش از این مســئوالن کهگیلویــه و بویراحمد
از اطفــای حریــق ایــن منطقــه حفاظت شــده در حوزه
خودشــان خبر داده بودند اما فیلمهای منتشــر شده از
ســوی فعاالن حاوی خبرهای بسیار نگرانکننده است.
شــعلهها همچنــان در کار ســوزاندن بلــوط و بنههــای
زاگرس است.
«محمــد جــواد اشــرفی» رئیــس محیــط زیســت
خوزســتان هــم از اطفــای حریــق تــا  80درصــد خبــر
میدهــد .بهگفته اشــرفی ،بالگرد هالل احمــر در حال
هلیبرد نیروها به مناطق صعب العبور است و سازمان
هوافضای سپاه نیز هلیکوپتر آبپاش به منطقه اعزام
کرده اســت .اشرفی در میان دل نگرانی فعاالن محیط
زیست امیدوار است تا عصر آتش افتاده به جان خائیز
اطفا شود.
او درباره عــدم تأمین تجهیزات برای اطفای حریق
خائیز نیز هم میگوید« :خوزســتان در روزهای گذشــته
در نقاط مختلف با آتشســوزی روبــهرو بود و امکانات

در مناطق مختلف توزیع شده است».
بهگفته او آتش عالوه بر خائیز ،پوشــش سبز اندیکا،
خسرج ،دز ،کرخه ،گتوند و ایذه هم را زخم زد .او دالیل
این آتشسوزیها را آتش زدن مزارع توسط کشاورزان
و همچنیــن اختالفهــای محلــی میدانــد .اشــرفی
میگوید« :برخالف آنچه که در شبکههای اجتماعی در
جریان است ،آتشسوزی در خائیز بیشتر مراتع خشک
و زیر اشکوبها را از بین برده و کمتر به پوشش درختی
آسیب زده است».
هرچنــد فیلمهای منتشــر شــده نشــان از شــعلهور
شــدن شــاخههای درخــت در مناطــق مــورد هجــوم
شعلههای آتش میدهد .او آسیب گونههای حیوانی را
به تخم پرندگان محدود میداند که در فصل زادآوری
امکان جابهجایی آنها وجود ندارد.
همزمــان بــا اعــام اطفای حریــق توســط فرماندار
توگــو بــا صداوســیما فعــاالن محیــط
بهبهــان در گف 
زیســت از شــیوع آتشســوزی در تنگــه پیربــادام خبــر
میدهند.
«فــرخ شــیرعلی» مدیر محیــط زیســت بهبهان در
توگــو بــا «ایــران» وقــوع آتشســوزی در ایــن تنگه
گف 
را تأییــد میکنــد و میگویــد« :در ایــن آتشســوزی هم
درخت میســوزد هــم مرتع ».او اعتقــاد دارد که اعالم
اطفــای حریق توســط فرمانــدار به این خاطر اســت که
آتشســوزی در منطقــه دیگــری در جریــان اســت کــه
توسط فرمانداری دیده نشده است.
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خائیز دیشــب هم در آتش ســوخت .هر مســافری که
از ســمت بهبهان به دهدشــت کهگیلویه و بویراحمد
میآمد دلش از دیدن شعلههای آتش افتاده به جان
یکی از مهمترین مناطق حفاظتشــده کشــور بهدرد
میآمد .مردم بهبهان میگویند« :دیشب شعلههای
آتــش آنقــدر از درختان منطقه خائیز بــاال رفته بودند
کــه از خیابانهــای شــهر هم میشــد آنها را دیــد و به
حالشان گریست».
روز پنجشنبه هفته گذشــته بود که آتش اختالف دو
طایفــه آتش را بهجان منطقه خائیــز انداخت .منطقه
حفاظت شــده خائیز از خوزســتان شــروع میشود و به
کهگیلویه و بویراحمد میرسد.
آتــش از ســمت خوزســتان شــروع شــد و بــاد آن را
بــه دهدشــت کهگیلویــه و بویراحمد رســاند .این آتش
باوجــود تالشهــای بســیار همچنــان در کار ســوختن
درختان و پوشــش گیاهی منطقه است .باد هم وسوسه
را به جان آتش انداخت تا بهسمت تنگه تکاب حرکت
ط بانــان ،جنگلبانان و
کند .نزدیــک به  ۳۰۰نفر از محی 
کوهنوردان بهســمت تنگه علمــدار میروند تا با کمک
جاده متروک نفتی در علمدار از رسیدن آتش به دهانه
خائیز و تنگه تکاب جلوگیری کنند.
امــا بــاد موافــق شــعلههای آتــش اســت و تــاش
نیروهــای حاضــر در منطقــه را کم اثر میکنــد .به گفته
محلیهــا ،نیروهــا همچنــان با مشــکل کمبــود دمنده
و آتشکــوب دســت و پنجــه نــرم میکنند.آنهــا بــرای
خامــوش کــردن آتــش از سرشــاخههای خشــک بلوط
و پســته کوهــی اســتفاده میکننــد .تصاویــر ارســالی به
روزنامه ایران نشان میدهد که محیط بانها و نیروهای
مردمی از آب معدنی برای خاموش کردن شــعلههای
سرکشــی که  ۵روز اســت که خائیز را به خاکســتر تبدیل
میکننــد ،اســتفاده میکننــد .آب معدنیها بــا االغ به
منطقه کوهســتانی برده میشــود و تا رسیدن االغها به
منطقه بحرانی ،آتش کیلومترها جلوتر رفته است.
مشــاور شــهردار بهبهــان میگویــد« :دیشــب تنهــا
پنــج کوهنــورد و  ۱۲جنگلبــان بــه اطفای حریــق خائیز
مشــغول بودنــد و این تعــداد از پس شــعلههای آتش
بــر نمیآمدنــد ».آنهــا مجبــور شــدند در شــبکههای
اجتماعی خوزســتان فراخوان حضور نیروهای مردمی

گروه ایران زمین /محدودیتهای ســفر برداشــته
شــد .مردم به مســافرت در تعطیالت فطر رفتند
و برگشتند.همانطور که پیشبینی میشد تعداد
مبتالیــان بــه کرونا هــم باالتر رفــت با وجــود این
بازگشــایی مراکز اقامتی ،توریستی و موزهها ادامه
دارد .ولــیاهلل تیموری معاون گردشــگری وزارت
میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی در
توگوهــای مکــرر خود با رســانه اعالم میکند:
گف 
«محدودیتــی بــرای برنامهریــزی ،ســاماندهی و
اجرای تورهای گردشــگری توســط فعاالن بخش
خصوصــی این حــوزه وجود نــدارد ».بهگفته او به
زودی طبــق رایزنیهــای صــورت گرفتــه با ســتاد
ملی کرونا و دستگاههای فرابخشی مربوطه ،زمان
و ســازوکار الزم برای ورود گردشــگران خارجی نیز
اعالم خواهد شد.
ëëازهتلهااستقبالنشد
جمشــید حمزهزاده رئیس جامعــه هتلداران
کشــور از بازگشــایی هتلهــا بهدنبــال رفــع
محدودیتهــا از ســوی وزارت میــراث فرهنگــی
گردشــگری و صنایــع دســتی خبر میدهــد اما به
«ایــران» میگویــد« :این به معنای آن نیســت که
هم ه هتلها باز شدند چون برای بسیاری از هتلها
توجیه اقتصادی ندارد که ظرفیت  ۴یا  ۵اتاق آنها
با مســافر پر شــود ».او عــدم بازگشــایی بعضی از
هتلهــا را بهدلیــل کم بــودن مســافر میداند اما
تأکیــد میکنــد کــه تمــام پروتکلهای بهداشــتی
در هتلهایــی که به روی مســافر باز شــدهاند اجرا
میشــود .با شروع مسافرتها بهدنبال تعطیالت
عیــد فطر جزیرههای کیش و قشــم و اســتانهای
شــمالی میزبان بیشــترین مســافران بودنــد اما با
وجــود این باز هم اشــغال هتلهــا در این مقاصد
از جملــه شــمال بــه بــاالی  ۴۰درصــد نرســید.
حمزهزاده از اقامت برخی از مســافران شــمال در
ویالها و خانههای استیجاری خبر میدهد و اعتقاد
دارد که هتلها بهلحاظ اجرا و رعایت پروتکلهای
بهداشــتی مکانهــای قابــل اعتمــادی هســتند.
بهگفتــه او اولین نکتــه مهم بــرای هتلها ،تأمین
سالمت کارکنان خودشان است و به همین نسبت
هــم شــرایط امنــی را بــرای پذیرایــی از مســافران
یآورند.
ب هوجود م 
ëëبازگشاییپلکانیموزهملی
«جبرئیــل نوکنده»رئیــس موزه ملــی ایران در
توگــو بــا روزنامــه ایــران میگویــد« :بهمنظور
گف 

حفاظــت و صیانــت از آثــار تاریخــی و فرهنگــی و
آمادهســازی زیرساختهای مناسب برای مقابله
با کووید  ،۱۹بازگشایی موزه ملی بهصورت پلکانی
و تدریجی انجام میشــود ».نخســتین بخشی که
مــوزه ملی به روی مخاطبانش باز کرد نمایشــگاه
آثــار هفدهمیــن گردهمایی باســتان شناســان در
سال  ۹۸بود که از  ۴خرداد میزبان بازدیدکنندگان
اســت .بهگفته نوکنده بازدیدکننــدگان از روز دهم
خرداد هــم میتوانند نمایشــگاه ایران باســتان از
دوره ایالمــی تــا پایــان دوره ساســانی را در طبقــه
همکــف به تماشــا بنشــینند .البتــه بــرای ورود به
موزه ملی رعایت یکســری از نکات الزامی اســت.
به گفته نوکنده دمای بدن هر بازدیدکننده در بدو
ورود سنجش میشود و هر فردی که دمای بدنش
باالتــر از  ۳۷درجــه باشــد یــا عالئمــی از آنفلوانزا
دراو دیده شــود از ورود به موزه ملی منع میشود.
همچنیــن او میگویــد« :بازدیدکننــدگان موظــف
هســتند که ماســک و دســتکش را در بــدو ورود به
موزه از فروشــگاه مــوزه ملی تهیه کنند .آنها حتماً
باید دستکش خود را در ابتدای ورود   عوض کنند،
چون دســتکشهای مصرف شــده آلودگی زیادی
بــا خــود دارند ».نوکنــده یادآور میشــود که تمام
بازدیدکنندگان باید بلیت را بهصورت الکترونیک
تهیــه کننــد و به هیچ وجــه ،پولی در قبــال بلیت،
دریافت نمیشــود .بازدیدکننــدگان همچنین در

ابتــدای ورودی از روی کف پوشــی که بــه آب ژاول
آغشته شده ،میگذرند تا کف کفشهای آنها برای
ورود به موزه ملی ضدعفونی شــود .مسیر بازدید
از این موزه مادر هم به گفته نوکنده یکطرفه شده
اســت و بازدیدکننــدگان از یک ســو وارد مــوزه و از
ســوی دیگر خارج میشــوند .او میگویــد« :تمام
مسیر عالمتگذاری شده تا هم فاصله اجتماعی
بازدیدکنندگان محدود رعایت شــود و هم فاصله
ایمنی آنها با ویترینها».
بهگفتــه مدیــر مــوزه ملــی بخشهــای دیگــر
ایــن مــوزه بهصــورت پلکانــی بــه زودی بــه روی
بازدیدکننــدگان بــاز خواهــد شــد .هرچنــد وزارت
میــراث فرهنگــی و وزارت بهداشــت تمامــی
مراکــز گردشــگری و موزههــا را موظف بــه رعایت
پروتکلهای بهداشــتی برای عدم گســترش کرونا
کرده اســت اما عکسهای منتشــر شده از بعضی
از مکانها ،از جمله حافظیه شیراز نشان میدهد
کــه این مکان برخــاف موزه ملی هیــچ پروتکلی
را بــرای رعایــت ســامت بازدیدکننــدگان نــدارد.
البتــه در بازدیدکننــدگان هــم هیچ نگرانــی برای
ابتــا به این بیمــاری خطرنــاک دیده نمیشــود.
ســایت تخــت جمشــید هــم ایــن روزهــا بــه روی
مسافران گشــوده شده است .مسئوالن این سایت
اعــام کرده انــد که محیط تخت جمشــید هر روز
ضدعفونیمیشود.

