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مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
سیستان و بلوچستان ،یکی از قاچاقچیان بزرگ
مواد مخدر و از سرشبکههای اصلی انتقال مواد
افیونی را دستگیر کردند.
به گزارش ایلنا ،سردار «احمد طاهری»،
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان
با اعالم این خبر اظهار داشت :مأموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطالعاتی
خود از ورود چندساعته یک قاچاقچی بزرگ و
تحت تعقیب به شهر زاهدان مطلع و دستگیری
او را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود :این قاچاقچی بزرگ طی چند سال
اخیر با اجیر کردن افراد شرور و مسلح به صورت
کاروانی ،از طریق مناطق صعب العبور دشت
سمسور و کویر لوت ،اقدام به قاچاق و انتقال
محمولههای بزرگ مواد مخدر به استانهای
خراسان جنوبی ،سمنان و دیگر استانهای
شمالی کشور میکرد.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان
تصریح کرد :باندهای تحت هدایت این قاچاقچی
تاکنون چندین مورد درگیری مسلحانه با مأموران
انتظامی در منطقه شرق و جنوب شرق کشور
داشتهاند که این درگیریها منجر به کشف
چندین تن مواد مخدر شده است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،این مقام ارشد
انتظامی در استان سیستان و بلوچستان در ادامه
گفت :تالش پلیس برای به دام انداختن این
قاچاقچی حرفهای ادامه داشت تا اینکه جمعه
صبح تیمهای عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد
مخدر استان پس از چندین شبانه روز تالش
و رصد اطالعاتی موفق به رد زنی این قاچاقچی
۴۰ساله در یکی از محالت شهر زاهدان شدند و
او را که تنها برای چند ساعت ،برای انجام یک
کار شخصی ،در مرکز استان آفتابی شده بود،
در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

علی بیت الهی ،دبیر کارگروه ملی مخاطرات
طبیعی ،در گفتوگو با ایسنا ،درباره تاثیر محورهای
برون شهری از فرونشست و فروریزش زمین گفت:
در جادهها بسته به موقعیت و محل آنها ممکن
است شاهد پدیدههایی مانند فرونشست ،فروریزش
و زمین لغزش باشیم .به عنوان مثال در مسیر
جادههای منتهی به شمال کشور مانند جادههای
تهران به سمت استانهای ،گلستان ،گیالن و
مازندران ،فرونشست و فروریزش رخ نمیدهد یا
احتمال آن خیلی خیلی کم است ،اما احتمال وقوع
ش در این جادهها وجود دارد.
زمین لغز 
وی ادامه داد :در واقع پدیده زمین لغزش ،حرکت
دامنههای خاکی پرشیب به سمت پایین است که گاه
در تالقی با جادهها در مناطق کوهستانی و پر پیچ و
خم رخ میدهد و این نه تنها در ایران که در تمام
کشورهای دنیا و در چنین جادههایی رخ میدهد.
تاکنون زمین لغزشهای گستردهای را در جادههای
چین ،هند ،کشورهای آسیای شرقی ،اروپایی و
آمریکایی شاهد بودیم .این پدیده بعد از بارش برف
یا باران سنگین که خاک کامال اشباع میشود ،بیشتر
رخ میدهد و ما شاهد حرکت تودههای خاکی
هستیم که در برخی مواقع به دلیل تالقی با جاده
موجب انسداد مسیر یا تخریب آن نیز میشود.
ضرورت پیشگیری از زمین لغزش در چالوس و
هراز
بیتالهی با بیان اینکه در مناطق کوهستانی خطر
وقوع حوادث به دلیل زمین لغزش بیشتر است،
گفت :البته با شناسایی این دامنههای پر شیب و
انجام تمهیدات ویژه برای این دامنهها میتوان خطر
را رفع کرد .اما این اقدام سنگین و گسترده ایست و
نیازمند دقت باال و هزینه زیادی هم است .اما به
هرحال توجه به این موضوع و جلوگیری از آن به
ویژه در شریانهای جادهای پر تردد مثل جاده هراز
یا چالوس اهمیت زیادی دارد و الزم است که این
نقاط شناسایی شوند.
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی درباره اینکه
برای جلوگیری از این حوادث چه اقداماتی باید در
این مناطق انجام شود ،گفت :در این مناطق باید
عالئم خطر به کار گرفته شود تا از وقوع حوادث
جلوگیری شود .از نظر مهندسی و اجرای پروژهها
نمیتوان هزینه سنگینی را برای آن اختصاص داد
و تمامی دامنهها را دیوارکشی کرد ولی در برخی از
مناطق که خطر باال است میتوان اقدامات مهندسی
ویژهای را پیشبینی کرد.
ضرورت مراقبت از پلهای جادهای در برابر
فرونشست
وی درباره اینکه احتمال وقوع فرونشست یا

نگهداری از معتادان در کمپها
کمتر از یک سال ثمری ندارد

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی با اشاره به احتمال وقوع پدیدههای نظیر زمین لغزش در جادههایی مانند چالوس و هراز بر ضرورت جلوگیری از آن
تاکید کرد.

پدیدههایی
مانندزمین
لغزش،
فرونشست و
فروریزش کامال
قابلجلوگیری
است و با یک
برنامهملی
میتوان از آن
جلوگیریکرد
فروریزش در جادههای کشور چقدر است ،به ایسنا
گفت :باید بگویم که چنین احتمالی در حال حاضر
نادر است و عمدتا به جز در برخی از موارد که در
واقع به ناگهان فروریزش یا فرونشست رخ میدهد،
اثر نشست روی جادهها چندان بزرگ نیست اما در
مورد پلها حتما باید تمهیداتی وجود داشته باشد تا
از آسیب دیدگی آنها جلوگیری شود.
بیتالهی با اشاره به اینکه پیشتر مطرح شده بود
که در برخی از جادهها مثل چالوس فرونشست
زمین رخ داده است گفت :اخیرا در جاده چالوس
یا هراز فرونشست رخ نداده و هرآنچه که بوده زمین
لغزش بوده است .آنچه که تصاویر آن هم منتشر
شد مربوط به زمین لغزش بود که اخیرا در جاده هراز
رخ داد.
وی در ادامه درباره اینکه در فصل گرما فروریزش
و فرونشست زمین افزایش پیدا میکند یا خیر

در آستانه روز جهانی گونههای در معرض انقراض

گفت :در فصل گرما با توجه به کم شدن بارندگیها
و نیاز به آب زیاد استحصال آبهای زیرزمینی
بیشتر میشود .یعنی آبهای زیرزمینی بیشتر
پمپاز میشود و سطح آب افت میکند .افت سطح
آب باعث میشود که زمین دچار فرونشست شود و
این فرونشستها به صورت تدریجی در دشتهای
بزرگ و پهناور کشور رخ میدهد .در مواقع کم آبی
به دلیل کمبود آبهای زیرزمینی این روند تشدید
میشود و در دشتها که چاههای آب فراوانی هم
دارند و برخی از آنها نیز غیرمجاز هستند این
تشدید میشود و انتظار میرود که سرعت پدیده
فرونشست بیشتر شود .این سرعت به دلیل
افزایش برداشت آبهای زیرزمینی و افت سطح آب
زیرزمینی است.
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ادامه داد:
البته فروریزشها در برخی از مناطق به دالیل

متعددی رخ میدهند که آن ارتباطی با گرم شدن
و تابستان ندارد .باید توجه داشته باشیم که
پدیدههایی مثل فرونشست ،فروریزش ،زمین لغزش
و  ...در تمامی کشورهای دنیا نیز رخ داده است،
اما با یک مجموعهای از اقدامات مستمر میتوان
از وقوع این پدیده جلوگیری کرد .برای جلوگیری از
فرونشست زمین راهکار وجود دارد .اگر درباره زلزله
صحبت کنیم میگوییم که درباره وقوع آن اقدامی
نمیتوان انجام داد و از رخداد آن جلوگیری کرد اما
برعکس ،پدیدههایی مانند زمین لغزش ،فرونشست
و فروریزش کامال قابل جلوگیری است و با یک برنامه
ملی میتوان از آن جلوگیری کرد .این تجربه موفق
در برخی از کشورها وجود دارد .بسیار مهم است که
از وقوع این موارد جلوگیری کنیم و با اقداماتی در
زمینه نوع کشت ،نوع استفاده از آبهای زیرزمینی
از وقوع این پدیده پیشگیری شود.

اما و اگرهای بقای سومین توله یوز

در شرایطی که از سه توله یوز متولد شده در طرح تکثیر در اسارت
توران تنها یک توله زنده مانده انتقادات زیادی به نحوه مدیریت
این موضوع و حتی کلیت طرح تکثیر در اسارت یوز وارد میشود.
مدیرعامل سابق انجمن یوز ایران با اشاره به اشتباهات رخ داده در
جریان تولد و نگهداری تولهها میگوید :علی رغم وجود این نواقص،
تکثیر در اسارت ممکن است آخرین تیر ترکش ما برای احیای یوز
باشد.
مرتضی اسالمی در گفتوگو با ایسنا در آستانه روز جهانی گونههای
در معرض انقراض ( ۲۱می مصادف با  ۳۱اردیبهشت) با اشاره به
احتماالت موجود برای ادامه زندگی سومین توله یوز «ایران» اظهار
کرد :بقای توله یوز آخر بهطور کامل مربوط به نحوه نگهداری و اجرای
پروتکلهای بهداشتی و رعایت موارد الزم است .تجهیزات مورد نیاز و
غذای مناسب باید برای نگهداری یوز فراهم و روشهای تغذیه مناسبی
نیز درنظر گرفته شود.

وی با اشاره به درست یا غلط بودن تصمیم انجام سزارین برای یوز
مادر گفت :انجام این عمل بستگی به وضعیت «ایران» در آن زمان
داشته است و االن نمیتوان این موضوع را تحلیل کرد .اگر سندی
درباره زمان و نحوه تصمیم گیری درباره این موضوع وجود دارد،
میتوان از آنها استفاده کرد و نظر دقیقتری راجع به آن داد.
اسالمی ادامه داد :بر اساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی،
نقصهای زیادی در جریان تولد تولهها و پس از آن مشاهده شد
چراکه اصول بهداشتی به طور مناسب رعایت نشد و محیط نگهداری
تولهها و نحوه شیردهی به آنها نیز حرفهای نبود .این موضوع از دو
بعد قابل بررسی است؛ مورد اول درباره نفس طرح است .اینکه آیا
تکثیر در اسارت درست بوده یا نه؟ مورد دوم نیز تمهیداتی است که
برای این مسئله اندیشیده شده است.
وی افزود :هم از نظر بهداشتی و هم از نظر مهارتی نقصهایی
جدی در این فرایند دیده شد .در واقع فارغ از اینکه تولهها به علت
نقص مادرزادی مرده باشند یا به علت نقص در نگهداری از آنها،
نمیتوان چشمها را بر نقدهای موجود بست .امیدواریم در تهران
شرایط مناسب شیردهی و نگهداری مناسب از تنها توله باقی مانده
فراهم شود.
تکثیر در اسارت مستحب نیست ،واجب است
مدیرعامل سابق انجمن یوز ایران گفت :وضعیت یوز ایرانی بهقدری
بحرانی است که طرح تکثیر در اسارت بهطور قطع الزم است .همچنان
اولویت با حفاظت از زیستگاه است .این طرح در ایران موفق بود و
به مرحله بارداری رسید و تا مرحله بارداری نیز اقدامات مثبتی انجام
شد .سوال مهم این است که با توجه به اینکه خطر عمل باال بود،

امکان عمل سزارین وجود داشت و زمان حدودی زایمان حتی قبل از
جفتگیری مشخص بود ،چرا آمادگی کاملی برای برخورد با این شرایط
وجود نداشت؟ وی اضافه کرد :متاسفانه زیستگاه یوز پاره پاره شده
است و در دو دهه گذشته یک به یک آنها را از دست دادیم .ما
سیر تاریخی این نابودی را دیدیم .برخی از مناطق یزد که تا سال
 ۹۱ ،۹۰در آنها یوز مشاهده میشد قریب به  ۸، ۷سال است که
در آنها نه مادهای دیده شده و نه توله یوز و تنها گونههای نر در آن
دیده شدهاند .متاسفانه این اتفاق در طول  ۵۰سال رخ نداده و این
زیستگاهها طی  ۱۵سال اخیراز بین رفتهاند.
اسالمی ادامه داد :در این شرایط با اینکه اولویت با حفاظت از
زیستگاههاست اما وقتی سرعت تخریب بیش از سرعت حفاظت
است ،مجبوریم بهطور جدی تکثیر در اسارت را مدنظر قرار دهیم.
نمیتوان دست روی دست گذاشت و صرفا به حفاظت از زیستگاه
امید داشت .تا دهه گذشته حدود  ۸منطقه داشتیم که مطمئن بودیم
در آن جمعیت زادآور یوز وجود دارد اما االن تنها پارک ملی توران این
شرایط را دارد .ممکن است جمعیت زادآور به طور مثال در کرمان نیز
وجود داشته باشد اما تنها یک احتمال است.
وی با انتقاد از صدور مجوز فعالیتهای صنعتی در منطقه توران
گفت :متاسفانه مجوز معدنکاری در توران صادر شده است که
میتواند به معنای خوانده شدن فاتحه یوز در این منطقه باشد .در
چنین شرایطی نباید به دلیل پایین بودن احتمال تکثیر در اسارت از آن
صرف نظر کنیم .نقدهایی که به این طرح مانند انجام عمل سزارین
وجود داشت ،سبب شد تا کل ماجرا زیر سوال برود .این طرح بسیار
حیاتی است و روشن کردن این موضوع از رسالتهای رسانه است.
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– جام جمشید – طالی سیاه – ملح  -۱۱سه کیلو  -از صحابه
مشهور پیامبر(ص)  -نباء  -شامل همه  -۱۲ناپیدا – درختی برای
جنگل های شمال – چرک جامه  -۱۳گرفتگی زبان – ماهی فروش
– اصفهان قدیم  -۱۴جلوه یک اثر سینمایی – سدی در مصر –
یک مقام باال در سیستم سیاسی امپراتوری عثمانی بوده است
 -۱۵شاه تیرسقف – هدر دادن – دست زدن به چیزی.
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جدول

جانشین فراجا گفت :مسئوالن موضوع تبدیل
مراکز بازپروری معتادان متجاهر به اردوگاه را در
دستور کار برنامههای خود قرار دهند.
به گزارش میزان ،سردار قاسم رضایی با اشاره
به کشف بیش از  ۱۰۵تن انواع موادمخدر از ابتدا
سال تا به امروز ،بیان کرد :مرزها و جادهها تحت
پایش و مدیریت هستند اما بعضا ممکن است
قاچاقچیان از بیراههها به تهران برسند.
وی با اشاره به کشف حدود  ۳تن از مقدار
اعالم شده کشفیات موادمخدر در تهران ،گفت:
مردم آنچه خرده فروشان در کوچه و پس کوچه
پخش می ٫کنند را میبینند ،لذا باید در این
زمینه نیز اقدامات الزم و برخورد جدی با خرده
فروشان انجام شود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان
اینکه ریاست ستاد مقابله با مواد مخدر با
ریاست جمهوری است ،تصریح کرد :از روزی
که دولت سیزدهم سر کار آمد شاهد هستیم که
جلساتی در این زمینه دارند و هدفگذاری خوبی
کردهاند ،اما موضوعی که اقدام قابل توجهی نیاز
دارد ،افزایش ظرفیت نگهداری از معتادان است.
وی افزود :ما این توانمندی را داریم که
ظرف  ۴۸تا  ۷۲ساعت هرچه معتاد متجاهر یا
افرادی که آسیب دیدهاند را جمع آوری کنیم،
اما نگهداری از آنها در حیطه وظایف انتظامی
نیست.
سردار رضایی ادامه داد :اکنون دغدغه ما
ظرفیت نگهداری این افراد است .بخشی از
جرایم توسط معتادان صورت میگیرد .زمانی که
معتادان متجاهر را جمعآوری میکنیم خود به
خود سرقتهای خرد کاهش پیدا می کند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید
بر لزوم تبدیل کمپهای نگهداری معتادان
متجاهر به اردوگاه ،اظهار کرد :این امرخواست
خانوادهها ،جامعه و خانوادههای اسیب دیده
است و به نظر میرسد تا مسئوالن این موضوع
را در دستور کار برنامههای خود قرار دهند.
وی افزود :انتظار داریم تعداد کمپهای
نگهداری از معتادان که یکی از دغدغههای مردم
در منطقه هرندی و شوش تهران است ،افزایش
یابد.
سردار رضایی با اشاره به مدت زمان نگهداری
معتادان در مراکز بازپروری ،بیان کرد :در
حال حاضر مدت زمان  ۶ماه است و پزشک و
متخصص باید به صورت قطعی اعالم کنند که
فرد به موادمخدر آلوده نیست ،از طرفی بنا بر
برآورد متخصصان ،مدت زمان نگهداری برای
برخی افراد کمتر از یکسال بی معنی است.
وی افزود :در طول  ۲۰سال گذشته برآورد
سازمان ملل نشان میدهد که بیش از  ۴۵تا ۵۰
درصد تولید و کشت موادمخدر در افغانستان
بیشتر شده است و قبل از اینکه دولت جدید
در مرزهای افغانستان حاکم شود ،مواد مخدر به
مرز افغانستان کمتر وارد میشد اما بعد از شکل
گیری دولت جدید افغانستان مرز تحت کنترل
بیشتری قرار گرفت.
به گفته سردار رضایی ،آمارها و ارقام نشان
میدهد که بیش از  ۹۰درصد کشفیات جهان
توسط ایران انجام میشود و ایران اسالمی در
خط مقدم مقابله و مبارزه با مواد مخدر است.
وی افزود :سازمان ملل نیز همواره از
کشفیات و موفقیت های ایران صحبت میکند
اما این کافی نیست و انتظار این است که
وظیفه خودشان را انجام دهند تا جلوی کشت
موادمخدر گرفته شود.
جانشین فرمانده انتظامی کشور اظهار
کرد :باید هر کشوری برای مقابله و مبارزه با
موادمخدر ،خود وارد میدان شود؛ درست است
که در آرمان انقالب اسالمی ما باید برای رسیدن
به اهداف مان تالش کنیم اما جوانان غربی باید
از مسئوالنشان بخواهند که بی تفاوت نبوده یا
خودشان مشوق تولید مواد مخدر نباشند.
وی افزود :کشورهای حوزه خلیج فارس باید با
ایران اسالمی ،پاکستان و افغانستان طرح های
مشترک داشته باشند تا همگی بتوانیم مرزها
و دریا را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر
مدیریت کنیم.
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سردار رضایی:

خطر زمینلغزش در چالوس و هراز

فوت یک عابر پیاده در اثر تصادف با
خودروی سواری

دستگیری قاچاقچی بزرگ
تحت تعقیب

خبر

مراقبت از پلهای جادهای در برابر فرونشست چه ضرورتی دارد؟

رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور
تهران بزرگ خبر داد

رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران
بزرگ از تصادف منجر به فوت سواری متواری
با عابر پیاده در محدوده گلها به جنوب قبل
از فتح و تشدید مجازات برای راننده متواری این
حادثه خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ علی اصغر شریفی
اظهار کرد :به گفته شاهدان عینی حاضر در
صحنه تصادف در ساعت  ۱۵:۴۰ظهر چهارشنبه
و در مسیر گلها به جنوب قبل از فتح ،یک
دستگاه سواری متواری به شدت با عابر پیاده
برخورد کرد.
وی افزود :پس از این حادثه متأسفانه عابر
پیاده که قصد عبور از این محدوده را داشته بر
اثر شدت ضربه وارده در محل حادثه فوت و
راننده پس از دیدن این صحنه از محل حادثه
متواری شد که بالفاصله پس از این حادثه
عوامل منطقه  ۲۱پلیس راهور فاتب در محل
حضور یافتند و ضمن ایمن سازی محل نسبت
به بررسی علل و عوامل این حادثه پرداختند.
شریفی درخصوص مجازات فرار از صحنه
حادثه مطابق با ماده  ۷۱۹قانون مجازات اسالمی
گفت :هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری
داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم
به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین
انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور
فرار از تعقیب ،محل حادثه را ترک و مصدوم را
رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر
مجازات مذکور در مواد  ۷۱۴و  ۷۱۵و  ۷۱۶این
قانون محکوم خواهد شد و دادگاه نمیتواند در
مورد این ماده تخفیف قائل شود.
وی افزود :درصورت بروز هرگونه تصادف اعم
از خسارتی و جرحی و خدای ناکرده فوتی در
سطح معابر ضمن حفظ خونسردی خود ابتدا و
قبل از هرگونه اقدامی با مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰تماس حاصل نموده و پلیس را در جریان
تصادف قرار دهند.
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