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قربانی شدن زاگرس برای معیشت مردم محلی

رطوبت تا آخر هفته میهمان خوزستان است

انجیرکاران و دامداران متهمان آتشسوزی جنگلهای استهبان
خبرنگار

آتــش در «خرمنکــوه» و «گردنــه ســبز»
اســتهبان فارس پس از ســه روز خاموش
شــد اما  ۱۵مــرد در مرتع واقــع در ارتفاع
ســه هــزار متــری ایــن کــوه جنوب شــرق
فــارس ماندنــد تا به محض خیــز دوباره
شعلهها دست به کار شوند و سروکوهی،
ارژن و کیکمهــا را از دهــان آتــش بیــرون
بکشــند! در ســه روز گذشــته هــر بــار کــه
جنگلبانها ،نیروهای مردمــی و دولتی،
آتــش را عقــب راندند و مطمئن شــدند
که حریق خاموش شــده ،آتــش موزیانه
دوباره برتن طبیعت زخم زد و از شوالی
سبزش ،زمین سوختهای بر جا گذاشت؛
باد هم با آتش همداســتان شــد تا پیش
از رســیدن نیروها تن گونها و تنگرسها
را چنــان خاکســتر کنــد کــه انــگار هرگــز
نبودهاند .جنگلهای اســتهبان هم مثل
همه زاگرس ،کوهستانی و صعب العبور
اســت و تا نیروها به ارتفاعات سه هزاری
متری خرمنکوه برسند آتش چون اسبی
رمکــرده ،برتن پوشــش ســبز جنــگل آن
تاخته و رفته است و از رد آن جز خاکستر
و دود چیز باقی نمانده است.

ëëاســماعیل کهرم کارشــناس شــناخته شــده  ،انجیر را بالی طبیعت
نیم
استهبان می داند که چون شوکران ،زهری شیرین را به کام طبیعت آن
نگاه
میاندازدتادرمرگیتدریجیتمامشود.بهگفتهکهرممیزانتخریبیکه
توسط انجیرکاری غیرمجاز به محیطهای طبیعی وارد میشود ،تا سر «خرمنکوه»
کشیدهشدهاستاما رئیسمنابعطبیعیاستهباندرگفتوگوبا«ایران»احتمال
می دهدآتشسوزیدرخرمنکوهکاردامدارانمحلیباشد
انجیرمنطقهباشند.
اســتهبان بزرگتریــن انجیرســتان دیــم
کشــور را در جغرافیای خود داشت؛ بعد
از ســاخت ســد سیوند انجیرســتان رو به
خشــکی نهــاد! مــردم بــرای جلوگیــری

از خشــک شــدن باغهایشــان به ســمت
آبیاری باغها رفتند! آبیاری انجیرســتان
سبب محصولی پرآب و خوشمزهترمی
شــود .محصــول زیــر دنــدان کشــاورزان
منطقــه مــزه کــرده و باعــث شــده هــم

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:

فرودگاه کنارک تا چند روز آینده بازگشایی میشود

چابهــار -معاون وزیــر راه و شهرســازی
و رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری
بــا حضــور در فــرودگاه کنــارک مســائل
و مشــکالت پیــش روی تعطیلــی ایــن
فرودگاه را به طور ویژه بررسی کرد.
بــه گــزارش ایرنا ،تــورج دهقانــی زنگنه
معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی
کشــوری از بــرج مراقبت ،دســتگاههای

کمک ناوبری ،برج مراقبت پرواز و مرکز
مدیریت سوخت فرودگاه کنارک بازدید
کرد.
وی در ایــن بازدیــد مســائل و مشــکالت
پیش آمــده در تعطیلی فرودگاه کنارک
را پیگیری کرد و قول مســاعد داد که در
روزهای آینده با رفع نواقص و هماهنگی
با مســئوالن مختلف کشــوری ،استانی و

محلــی چابهار  -کنارک مجدداً فرودگاه
بازگشــایی شــده و پروازهــا بــه روال قبل
باز گردد .یازدهم شــهریور مــاه فرودگاه
کنارک بــدون اطالعرســانی بــه منطقه
آزاد چابهــار در نامــهای به شــرکتهای
هوایی اعــام کرد کــه بهدلیل نارســایی
و پوســیدگی لولههای ســوخت ،پروازها
تا اطالع ثانــوی در این فرودگاه تعطیل

اســت و این فرودگاه از روز پنجشــنبه ۲۰
شــهریور تعطیــل و تمامــی پروازهــا بــه
مقصد چابهار لغو شد.
در  ۴۰سال گذشته پایگاه شکاری نیروی
هوایی کنارک بهعنــوان فرودگاه نظامی
در چابهار مورد اســتفاده قــرار گرفته که
با چابهــار فاصلهای حــدود  ۵۰کیلومتر
دارد.

خبرنگار

منطقه الزامی میداند و میگوید« :ولی
متأســفانه بالگــردی در منطقــه حضور
نداشــت؛ البته مجاهدمهدی علیشاهی
رئیــس منابــع طبیعــی اســتهبان در
گفتوگــو بــا «ایران»احتمــال میدهــد
آتشســوزی در خرمنکــوه کار دامداران
محلــی باشــد .امــا میگویــد« :مقصــر
آتشســوزی» گردنــه ســبز «خانــواده
گردشــگری بوده که آتش بــر جامانده از
آنها سبب ُگر گرفتن زاگرس در استهبان
مــی شــود؛ پــاک ماشــین این خانــواده
شناســایی و بــه مراجــع قضایــی اعــام
شده اســت ».هنوز حجم خسارت وارده
در آتشسوزی ســه روزه استهبان برآورد
نشــده اســت .براســاس آمارهــای اعالم
شده از سوی سازمان جنگلها و سازمان
محیــط زیســت بهعنــوان دو متولــی
حفاظــت از عرصههــای طبیعــی۹۵ ،
درصد از آتشســوزی جنگلها و مراتع،
منشأ انسانی دارد.
حــاج باقــری فعــال محیــط زیســت
اســتهبان اعتقاد دارد اگر برخورد قانونی
و جدی با متخلفان عرصههای طبیعی
از جملــه عامــان آتشســوزی مناطــق
جنگلی و مرتعی صــورت بگیرد ،حجم
آتشسوزی کاهش خواهد یافت.

گزارش

زهرا کشوری

نیرویهــای مردمی و دولتــی هم پس از
ب و بیل به
ساعتها پیاده روی با آتشکو 
جنگ آتش رفتند اما رسول حاجی باقری
دبیر گروه مردمی دیده بان اســتهبان به
«ایران» میگوید«:گاهی آتش آنقدر زیاد
بود که جز تماشا کردن و آه کشیدن کاری
از دست کسی بر نمیآمد».
او وقوع آتشسوزیهای مکرر در خرمن
کــوه و گردنــه ســبز را معمایــی میداند
کــه حل کردنــش آســان نیســت .باقری
میگویــد« :خرمن کوه منطقــهای دور از
دسترساست.اطرافآنسکونتگاههای
انســانی یــا زمینهــای کشــاورزی وجود
نــدارد .بنابرایــن در ایــن آتشســوزیها
یــا پــای دامــداران در میــان اســت یــا
شکارچیها » .روایت او از آنچه در سه روز
گذشته بر ســر خرمنکوه رفت طعنه به
عمــدی بودن آتشسوزیهاســت .حاج
باقری میگوید« :آتش را در یک منطقه
خاموش کردند .نزدیک به یک ســاعت
هــم منتظر شــدند تا اگــر دوباره شــعله
کشید خاموشش کنند اما اتفاقی نیفتاد؛
به محض ترک منطقه دوباره آتش از تن
درختــان آن باال رفت ».او این احتمال را
هم میدهد برخی با آتش زدن پوشش
سبز استهبان ،ب ه دنبال گسترش باغهای

بــا تخریــب منابــع طبیعــی و مراتــع،
باغهایشان را گسترش دهند و هم با حفر
چاه های عمیق ســفرههای زیرزمینی را
در معرض خطر قرار دهند.
اسماعیل کهرم کارشناس شناخته شده،
انجیر را بالی طبیعت استهبان میداند
که چــون شــوکران ،زهــری شــیرین را به
کام طبیعــت آن میانــدازد تــا در مرگی
تدریجی تمام شود .به گفته کهرم میزان
تخریبیکهتوسطانجیرکاریغیرمجازبه
محیطهای طبیعی وارد میشــود ،تا سر
«خرمنکوه» کشــیده شده است .همین
مسأله هم سبب شده تا حاج باقری یکی
از متهمــان احتمالــی آتشســوزیهای
اخیر اســتهبان را «انجیــرکاران »منطقه
بدانــد؛ آتشســوزیهایی که بــه گفته او
باعــث شــده ،نیروهــای منابــع طبیعی
از خــواب و خــوراک بیفتنــد و اگــر کمک
نیروهــای مردمی نبــود از پس خاموش
کــردن آتشســوزیها برنمــی آمدنــد.
مجاهدمهــدی علیشــاهی رئیس منابع
طبیعی اســتهبان در ســه روز گذشــته ۱۶
ساعت پیاده رفته است تا بتواند با کمک
نیروها آتش را خاموش کند.
حاج باقــری حضور بالگردهــای آبپاش
را بــا توجــه بــه صعــب العبــور بــودن

شیما جهانبخش

دوهفتــهای میشــود که به علــت افزایش جریانــات جنوبی ،رطوبــت از روی
خلیج فارس عبور کرده و بیش از  16شهر خوزستان را در برگرفته است .البته
آنطور که اهالی این استان میگویند هر ساله در شهریور ماه شدت رطوبت در
استان باال میرود و این شرایط آب و هوایی برای آنها تازگی ندارد.
هر چند تحمل رطوبت  80تا  90درصدی برای بســیاری نفســگیر و تعطیلی
ادارات خوزستان دور از انتظار نیست اما به گفته کارشناسان اداره هواشناسی
رطوبــت در این ماه از ســال به علــت کاهش دما با مرداد ماه بســیار متفاوت
است .در واقع آنچه باعث تعطیلی ادارات میشود بروز رطوبت باال همراه با
افزایش دما است« .محمد سبزه زاری» ،مدیرکل هواشناسی استان خوزستان
با اشاره به وقوع رطوبت باال در بیشتر شهرهای استان به «ایران» میگوید :از
دو هفته پیش با شدت گرفتن جریانات جنوبی رطوبت اغلب مناطق ساحلی
و مرکزی استان را فرا گرفته و این شرجی بودن هوا حتی برخی نواحی شمال

خوزستان را نیز درگیر کرده است.
وی بــا تأکید بــر اینکه این پدیده در این بازه زمانی برای اســتان عادی اســت،
میافزاید :با توجه به شــرایط جغرافیایی اســتان هر ســاله شهریور ماه میزان
رطوبت افزایش چشــمگیری دارد اما کاهش دما نســبت به مرداد ماه باعث
میشــود شــرجی هوا بســیار قابــل تحملتر باشــد و هیــچ گونــه تعطیلی در
شهرهایی که حتی رطوبت باالی  90درصد را تجربه میکنند ،نداشته باشیم.
در حــال حاضــر دمــای هوای اســتان به طور میانگیــن  44تا  46درجه اســت.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اعالم اینکه طبق نقشههای پیشیابی
در روزهــای پایانی هفته میزان رطوبت باالتر خواهــد رفت ،عنوان میکند :تا
پایان روز چهارشــنبه جریانات جنوبی شــدت بیشتری خواهد گرفت و همین
موضــوع باعــث افزایــش رطوبت در مناطــق جنوبی ،غربی و مرکزی اســتان
خواهد شد اما از روز جمعه با توجه به جهت این جریانات میزان رطوبت کم
کم به حالت عادی بازخواهد گشت .سبزه زاری از وقوع بارشهای رگباری خبر
میدهــد و میگوید :نتیجــه باال رفتن رطوبت طی روزهای گذشــته بهصورت
همرفتی در مناطق کوهستانی شمال شرق و شرق استان به شکل بارشهای
رگباری همراه با رعد و برق و تندبادهای لحظهای ظاهر خواهد شد .همچنین
انتظار داریم در مناطق وسیع تر این جریانات همرفتی را بهصورت ابرناکی و
وقوع پدیده مه مشاهده کنیم.

