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رئیس سازمان فضایی:

آتش به دامن جنگلها

تعطیلی  6روزه استان تهران و البرز
توگو با ایسنا با بیان
هادی کیادلیری در گف 
اینکه جنگلهای زاگرس آخرین نفسهای خود را
میکشد ،تصریح کرد :در سال  ۸۸این موضوع را
مطرح کرده بودم که در آیندهای نزدیک مناطق
جنگلی زاگرس بیابانی خواهد شد و جنگلهای
هیرکانی نیز این شرایط را پیدا خواهد کرد .حال
شاهد رقم خوردن این چرخه هستیم و زاگرس
اکنون بهلحاظ اکولوژیک و علمی دیگر توانایی تحمل
ش را ندارد.
تخریب و تن 
وی در ادامه با تاکید بر اینکه زاگرس دچار یک
زوال اکوسیستمی شده است ،اظهار کرد :مرگ
و میر دسته جمعی در یک اکوسیستم هشداری
است که باید مورد توجه قرار گیرد .اکنون در مناطق
زاگرس دیگر به معنای واقعی جنگل وجود ندارد
چراکه تمام عناصر جنگلی در این منطقه بهنوعی
از بین رفته و تنها یک سری درخت بهعنوان آخرین
یو
عناصر باقیماند ه گاهی بهوسیله آفات و بیمار 
گاهی بهوسیله آتشسوزیها و چرای بیرویه دام
در حال فروپاشی است.
به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
کشور ،یکی از مشکالت اساسی که در زاگرس وجود
دارد استقرار نهال و بذر گیاهان در این اکوسیستم
است که بهعلت تخریبهای صورت گرفته به کندی
و به سختی اتفاق میافتد .با این حال نهالهایی
که مستقر میشوند نیز یا بهوسیله آتشسوزی و
چرای بیرویه دام یا بر اثر عوامل طبیعی از بین
میروند بنابراین حتی اگر آتشسوزی سطحی در
مناطق زاگرس رخ دهد تمام نهالها و آینده این
جنگلها را از بین خواهد برد و عمال اگر اقدامات
موثری در مناطق زاگرس انجام نشود ،جنگلهای
زاگرس از بین خواهد رفت و در آیندهای نزدیک و با
سرعت بسیار باال تمام درختان بلوط در این مناطق
را از دست خواهیم داد.
کیادلیری ضمن بیان اینکه تمام پارامترها از
عوامل طبیعی تا غیر طبیعی نشان میدهد که
روند آتشسوزی در مناطق زاگرس ادامه خواهد
داشت ،گفت :تخریب جنگلهای زاگرس ،افزایش
میزان رشد علوفه و گیاهان علفی ،تغییرات اقلیمی،
کاهش رطوبت و بارندگیها و خشک شدن گیاهان
و همینطور افزایش دما از عواملی هستند که
بهلحاظ طبیعی نشان میدهد استعداد آتشسوزی
در این مناطق وجود دارد.
وی اضافه کرد :در کنار این عوامل افزایش رفت و
آمد انسان در طبیعت نیز احتمال وقوع آتشسوزی
در مناطق جنگلی را افزایش میدهد .هرچند که بنا
به گفته سازمانهای متولی  ۹۰درصد آتشسوزیها
ناشی از عوامل انسانی است اما این موضوع نیز
جای بحث دارد که این ارزیابیها بر چه اساسی
انجام میشود؟ با این حال اگر هم بیش از  ۹۰درصد
علت آتشسوزی در جنگلها انسانی باشد بررسی
انگیزههای ایجاد این آتشسوزیها در مدیریت
حریقهای جنگلی بسیار حیاتی است چراکه این
انگیزهها میتواند ناشی از نیازها و آزمندیها یا
عمدی باشد و هرکدام از این انگیزهها نیازمند
برنامههای مدیریتی متفاوتی است اما متاسفانه به

رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت:

خسارت  ۳۰میلیارد دالری کشور در
 ۱۸ماه گذشته بر اثر مخاطرات طبیعی

با توجه به افزایش موارد آتشسوزی در جنگلهای مناطق زاگرسی کشور طی یک ماه گذشته ،دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ضمن انتقاد
از عملکرد سازمانهای متولی و ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف در زمینه مدیریت و اطفای حریق در این جنگلها گفت :زاگرس دیگر توانایی تحمل
تخریب و تنش را ندارد.
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بماندهاست
عق 
مسئله حریقهای جنگلی سطحی نگاه میشود.

هماهنگی بین دستگاهها برای اطفای حریق باید
موثر باشد ،نه سمبولیک
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور
از عملکرد دستگاههای متولی در زمینه مدیریت
و کنترل آتشسوزی در مناطق جنگلی بهویژه در
جنگلهای زاگرس انتقاد کرد و گفت :هماهنگی
بین دستگاهها برای اطفای حریق باید موثر باشد،
نه سمبولیک .این در حالی است که مدیریت
سازمانهای متولی در زمینه کنترل آتشسوزی
در جنگلها کند و عقبمانده است و این مساله
را میتوان در ابزار و امکانات ابتدایی اطفای حریق
موجود مشاهده کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه آتشسوزی جنگلها
در بسیاری از کشورها رخ میدهد و حتی کشورهایی
که دارای امکانات اطفای حریق پیشرفتهتری
هستند نمیتوانند آتش را بهصورت کامل مهار
کنند ،خاطرنشان کرد :این در حالیست که در ایران
بهدلیل اینکه سطح منابع جنگلی محدود است
مدیریت و کنترل آتشسوزی در جنگلها اهمیت
بیشتری دارد و این مدیریت با استفاده از ابزار و
امکانات ابتدایی بدون آموزش و هماهنگیهای الزم
نیروهای مردمی امکانپذیر نخواهد بود.
کیادلیری همچنین از ناهماهنگی نهادهای
مختلف در زمینه اطفای حریقهای جنگلی انتقاد

و اظهار کرد :ظرفیتهای قانونی برای همکاری
تمام دستگاهها و نهادها در زمان وقوع آتشسوزی
در جنگلها وجود دارد و قانون تمامی دستگاهها
را ملزم کرده است که در زمان وقوع آتشسوزی
در جنگلها و مراتع به سازمانهای متولی کمک
کنند اما نه تنها این هماهنگیها به شکل موثری
در زمانهای بحران دیده نمیشود بلکه سازمانهای
متولی نیز این موضوع را از طریق قانونیپیگیری
و دستگاههای مختلف را مکلف به پاسخگویی
نمیکنند .ضعف در مدیریت حریقهای جنگلی هم
از طرف سازمانهای متولی و هم از عدم همکاری
سازمانهای دیگر ناشی میشود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور
درپاسخ به اینپرسش ایسنا که اگر براساس اعالم
سازمانهای متولی بیش از  ۹۰درصد آتشسوزی
در جنگلها و مراتع کشور ناشی از عوامل انسانی
باشد و درصد این عوامل کاهشپیدا نکند میتوان
گفت که عملکرد دستگاهها در مدیریت حریقهای
جنگلی موثر بوده است؟گفت :به هیچ وجه ،چراکه
مدیریت آتشسوزی در جنگلها و مراتع از آموزش
و ترویج آغاز میشود و کنترل حریق آخرین و
سختترین مرحله مدیریت منابع طبیعی است .اگر
بپذیریم که بیش از  ۹۰درصد علت آتشسوزیها
در جنگلها ناشی از عوامل انسانی استپس باید
بیشترین تمرکز سازمانهای متولی بر این باشد که

انگیزههای ایجاد آتشسوزی در عرصههای طبیعی
را بررسی و ریشهیابی کند.
کیادلیری با اشاره به اینکه ابهامات زیادی در این
ادعا که بیش از  ۹۰درصد آتشسوزی در عرصههای
طبیعی ناشی از عوامل انسانی است ،وجود دارد،
گفت :اگر انسانها باعث وقوع آتشسوزی در
عرصههای طبیعی میشوند و طی سالهای اخیر
اقداماتی در زمینه فرهنگسازی انجام شده باید
سال به سال شاهد کاهش این موارد آتشسوزی در
این عرصهها باشیم اما بالعکس شاهد روند افزایش
موارد آتشسوزی هستیم .اگر در این زمینهها
اقدامات موثری انجام نشود در زمینه کنترل
حریقهای جنگلی موفق نخواهیم بود.
از ابتدای سال جاری تاکنون جنگلها و مراتع
استانهای گیالن ،کردستان ،آذربایجان شرقی،
زنجان ،بوشهر ،فارس ،کهگیلویه و بویر احمد،
هرمزگان ،خوزستان و  ...دچار حریق شدهاند.
برخی از این استانها یک بار و برخی دیگر بارها و
بارها با آتش دست وپنجه نرم کردهاند که از جمله
آنها میتوان به استان بوشهر ،فارس و کهگیلویه و
بویراحمد اشاره کرد .همچنین سال گذشته نیز ۲۱
هزار هکتار از جنگلهای کشور درگیر حریق شدند
که از این میزان بیش از  ۶۰۰هکتار از جنگلها و
مراتع مناطق مختلف شهرستان گچساران دچار
آسیب جدی شدند.

سواد مجازی برای نیفتادن در دام کالهبرداران کافی نیست
رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت گفت :ما شاهد بودیم که در
اوایل دهه نود با شکل گیری فضای مجازی و گسترش استفاده
کاربران از این فضا موضوعات اخالقی به شدت نسبت به دیگر
جرایم رشد کرد.
تورج کاظمی رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت درباره چرایی فریب
خوردن افراد دارای سواد مجازی از کالهبرداران سایبری به میزان
گفت :قربانیان جرایم فضای مجازی میتوانند از هر قشری و با
هر سطحی از تحصیالت و دانش باشند .تا به حال هم به همین
صورت بوده است .درباره علت این مسئله هم میتوانم بگویم گاهی
سهل انگاری یا ساده پنداشتن اقدامهایی که برای کالهبرداری در
فضای مجازی به صورت روزانه اتفاق میافتد به چنین موضعی
دامن میزند .همین سهل انگاریها باعث میشود تا گاهی اوقات
هر شخصی با هر موقعیت و میزان دانش و تخصصی فریب بخورد
یا تحت تاثیر موضوعات فریبنده در فضای مجازی قرار بگیرد و در
واقع مورد بزه قرار بگیرد .وی در پاسخ به اینکه داشتن سواد مجازی

تا چه حد میتواند امکان الزم برای نیفتادن در دام جرایم سایبری را
فراهم کند گفت :در این مساله صرف داشتن سواد مجازی کفایت
نمیکند .الزمه کار به غیر از داشتن سواد مجازی وجود دقت نظر
و حضور ذهن بر روی مسائلی است که در این فضا پیش میآید.
رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت درباره اینکه آموزشها و
راهکارهایی که برای جلوگیری از افتادن در دام کالهبرداران اینترنتی
ارائه میشود چقدر کارایی دارد اظهار داشت :در هر صورت آموزش
هم میتواند تاثیر زیادی در این موضوع داشته باشد .مخصوصا
یادآوری یا ذهنیت ساختن برای افراد جامعه درباره موضوعات
کالهبرداری و مواردی که در فضای مجازی به عنوان بزه دیده
میشود اثر قابل توجهی خواهد داشت .ارائه این آموزشها باعث
میشود تا افراد در مواجهه با بزهکاریها و جرایمی که در این فضا
وجود دارد آگاهی پیدا کنند و دقت نظر بیشتری هم در رویارویی
با چنین مسائلی داشته باشند .در چنین حالتی افراد با بزه کمتری
هم مواجه خواهند شد و آسیبپذیری کمتری هم خواهند داشت.
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جدول

رئیس سازمان فضایی با اشاره به اینکه در ۱۸
ماه گذشته کشور بیش از  ۳۰میلیارد دالر در اثر
مخاطرات طبیعی خسارت دیده است ،گفت:
میتوان این مخاطرات را مدیریت و از بروز
خسارتهای بزرگ جلوگیری کرد.
به گزارش مهر ،مرتضی براری رئیس سازمان
فضایی در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری
چهارجانبه بین سازمانهای هواشناسی ،نقشه
برداری ،فضایی و زمین شناسی گفت :با تجمیع
کمک مدلهای پیش بینی سازمان هواشناسی،
نقشههای نوین سازمان نقشه برداری ،اطالعات
خاک و معدن سازمان زمین شناسی و نقشههای
ماهوارهای و دادههای سازمان فضایی میتوان
تصمیمهای مناسبتری در مدیریت مخاطرات
نرا به سمت پیش بینی مخاطرات
طبیعی داشته و آ 
پیش برد.
وی با اشاره به اینکه در  ۱۸ماه گذشته کشور
بیش از  ۳۰میلیارد دالر در اثر مخاطرات طبیعی
خسارت دیده است گفت :میتوان این مخاطرات
را مدیریت کرده و از بروز خسارتهای بزرگ
جلوگیری کرد.
رئیس سازمان فضایی با اشاره به اینکه این
سازمان در تولید دادههای کشور نقش آفرینی
میکند ،ابراز داشت ۱۰ :ماهواره به صورت آنالین
و  ۳۳داده آفالین در این سازمان رصد میشوند که
دادههای ماهوارهای بیش از  ۲۰درصد در کشاورزی
ارزش آفرینی میکند.

دپوی مواد مخدر در منزل مسکونی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
از کشف  ۱۰۱کیلو مواد افیونی در منزل مسکونی
در شرق تهران و دستگیری  ۴قاچاقچی خبر داد.
به گزارش میزان ،عبدالوهاب حسنوند ،رئیس
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ،اظهار
کرد :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران
بزرگ با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند،
فردی با همکاری  ۳همدستش مقداری مواد مخدر
در منزل خود در شرق تهران دپو کرده است که
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار
گرفت.
وی با بیان اینکه تیمی از ماموران این پلیس پس
از تکمیل تحقیقات اطالعات ،با هماهنگی مقام
قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند ،ابراز کرد:
در بازرسی از آن منزل متهمان  ۱۰۱کیلو مواد افیونی
شامل ۵۶ :کیلو تریاک ۲۱ ،کیلو مرفین و  ۲۴کیلو
شیشه ،کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران اضافه
کرد :در این خصوص  ۴نفر دستگیر و برای سیر
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردار قنبری مطرح کرد

توسعه سامانه اموال مسروقه مکشوفه
رئیس پلیس آگاهی ناجا از توسعه سامانه
«نما» خبر داد و گفت :کاهش زمان تحویل کاالی
مکشوفه به فرد مالباخته از اهداف اصلی ما در راه
اندازی این سامانه است.
توگو با مهر با اشاره
سردار محمد قنبری در گف 
به آخرین وضعیت سامانه نما (سامانه اموال
مسروقه مکشوفه) اظهار کرد :مأموران ما در
پلیس آگاهی موظف هستند که اموال مکشوفه بال
صاحب را در این سامانه بارگذاری کنند .مردم از
این سامانه بازدید دارند و میتوان گفت تا حدودی
به اهدافمان در این مورد رسیدهایم اما به همین
قانع نیستیم و توسعه این سامانه را در دستور کار
داریم.
رئیس پلیس آگاهی گفت :هر مالی که به سرقت
میرود همچنین هر مالی که کشف میشود باید
در این سامانه ثبت شود ،این دو مورد از اهداف
ما در توسعه سامانه نما است .البته هنوز این دو
مورد عملیاتی نشده و در حال برنامهریزی برای آن
هستیم.
وی تاکید کرد :تحویل کاالی کشف شده در
سریعترین زمان ممکن به مالباخته از دیگر اهداف
ما در توسعه سامانه اموال مسروقه مکشوفه است.

سودوکو

1869

1870

اخبار

«زاگرس» آخرین نفسهای خود را میکشد؟

قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا جزئیات
اعمال محدودیتهای کرونائی را شرح داد

در اطالعیه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا
جزئیات اعمال محدودیتهای کرونائی در سراسر
کشور و تعطیلی استانهای تهران و البرز در پایان
هفته جاری اعالم شد.
به گزارش مهر ،متن کامل اطالعیه قرارگاه
عملیاتی مقابله با کرونا بدین شرح است« :نظر
به درخواست وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،مبنی بر «تعطیلی همزمان دو استان
تهران و البرز» با توجه به تعطیالت پایان هفته
جاری و بررسی این پیشنهاد در نشست فوقالعاده
مشترک قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی ،اجتماعی
و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و
با عنایت به موافقت رئیسجمهوری محترم با
پیشنهاد ارائه شده ،جزئیات تعطیلی یکپارچه
تمامی دستگاههای دولتی ،بانکها و گروههای پر
خطر اصناف و مشاغل به شرح ذیل به استحضار
عموم مردم در استانهای تهران و البرز و سایر
استانهای کشور میرسد؛
 -۱اعمال محدودیتها از ساعت  ۱۸:۰۰روز
دوشنبه مورخ /۲۸/۰۴ ۱۴۰۰شروع و تا ساعت
هفت صبح روز دوشنبه  ۱۴۰۰ - ۵ – ۴ادامه خواهد
داشت.
 -۲خروج خودروهای شخصی ،با پالک
استانهای تهران و البرز و ورود خودروهای
شخصی با پالکهای دیگر شهرها به تهران و
البرزممنوعمیباشد.
 -۳سفر از  /به کلیه شهرهای دارای وضعیت
قرمز کرونایی سراسر کشور ،مطلقا ًممنوع است.
 -۴عوامل نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی
رانندگی ،به منظور جلوگیری از تردد خودروها به
صورت محسوس و نامحسوس ،نسبت به تشدید
کنترلها در مبادی اصلی و فرعی ورودی و خروجی
به مقاصد دو استان اقدامات الزم را معمول
مینمایند.
 -۵خودروهای شخصی دارای پالک این دواستان،
چنانچه برای خروج مراجعه نمودند ،عودت و در
صورت عدم تمکین ،عالوه بر اعمال قانون ،عودت
میگردند.
 -۶نیروی انتظامی و فرمانداریها در فاصله
زمانی یاد شده دربند ( )۱از صدور مجوز تردد غیر
اضطراری تعریف شده قبلی ،مطلقا ً خودداری
میکنند و تمامی مجوزهای صادره قبل از این
مصوبه ،غیرقابل استفاده و باطل اعالم میشود.
 -۷وزارت راه و شهر سازی؛ حداکثر همکاریهای
الزم را برای کنترل مسیرها و مسدود نمودن
محورهای مورد درخواست نیروی انتظامی و پلیس
راهنمایی و رانندگی به عمل میآورد.
 -۸استانداران و فرمانداران سراسر کشور ،به
فوریت ضمن تشکیل جلسات استانی و شهرستانی
ستاد مدیریت بیماری کرونا اعمال مقررات
محدودیتهای کرونایی ،بر اساس رنگ بندی
هر شهرستان ،از صدور هرگونه مجوز برای ورود
خودروهای شخصی به تهران و البرز خودداری
کنند.
 -۹وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
ضمن اطالع رسانی مستمر از وضعیت شیوع
و بروز بیماری و دادن هشدارهای الزم به مردم،
تالش نماید؛ تا مردم ضمن رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،از هرگونه تجمع و عدم رعایت فاصله
گذاری اجتماعی اجتناب ورزند.
 -۱۰بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ سریعا ً
به کلیه بانکهای عامل در سطح استانهای البرز
و تهران ابالغ مینماید؛ تا ضمن افزایش حداکثری
خدمات غیر حضوری بانکی ،نسبت به تعطیل
نمودن تمامی شعبههای بانکها در این دو استان،
در بازه زمانی اعالمی ،اقدام شود.
 -۱۱ضمن یادآوری مجدد محدودیتهای اعمالی
در خصوص اصناف و مشاغل بر اساس طرح جامع
محدودیتها و متناسب با رنگ بندی شهرهای
مختلف کشور ،و در اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله
با کرونا با عنوان «تشدید اعمال محدودیتها در
شهرهای قرمز» تعطیلی مشاغل با نظارت اتاق
اصناف به شرح ذیل ،در همه شهرهای قرمز
کشور در سراسر کشور ،مورد تأکید قرار میگیرد:
رستورانها و قهوه خانهها (به استثنای فعالیتهای
بیرون بر) ،تاالرهای پذیرایی ،سالنهای سینما
و تئاتر ،پاساژها و بازارهای سربسته ،استخرهای
سرپوشیده و باشگاههای بدنسازی ،شهربازیها و
باغ وحشها ،نمایشگاههای عمومی و تخصصی»
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