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رئیس پلیس راه خوزستان عنوان کرد:
جلوگیری از حضور زائران در مرزها 

رئیس پلیــس راه 
خوزســتان با اشاره به 
کنتــرل خودروها در 
مبادی ورودی استان و 
شهرستان های مرزی، 

گفت: اجازه حضور زائران اربعیــن در مرزها داده 
نمی شود. رضا دولتشاهی، با بیان اینکه کم و بیش 
شاهد مراجعه به سمت مرزها هستیم، گفت: عوامل 
پلیس راه و نیروهای انتظامــی در مبادی ورودی 
خوزستان و شهرستان های مرزی مستقر هستند و 
تاکسی های برون شهری، خودروهای غیربومی به 
ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی را کنترل می کنند. 

    
اخاذی با وعده کارت بیمه ارزان

چندی اســت تماس هایی با ایــن مضمون با 
شهروندان گزارش می شــود که به جای دفترچه 
بیمه کاغذی، یک کارت در قبــال پرداخت ۴۰۰ 
هزار تومان تحویــل و وعده خدمــات رایگان در 
بیمارستان ها به فرد و چهار همراه وی داده می شود. 
سازمان تامین اجتماعی قبال نیز نسبت به وعده های 
فریبنده اخاذان هشدار داده و تاکید کرده است که 
»هر نوع تماس تلفنی یــا مراجعه حضوری افراد یا 
نمایندگان شرکت هایی با عنوان همکاران سازمان 
تأمین اجتماعی به منازل و تقاضای وجه برای ارائه 
هر نوع خدمتی قطعا کالهبرداری است و هرگز از 
سوی این سازمان انجام نمی شــود«. این سازمان 
از شهروندان خواسته در صورت مواجهه با تماس 
تلفنی یا مراجعه حضوری افرادی برای دریافت وجه؛ 

موضوع را به پلیس و مراجع قضایی اطالع دهند.
    

 17 خودکشی از پل طبیعت؛ 
از زمان تأسیس تاکنون

سید محمدحسین حجازی، مدیرعامل شرکت 
نوسازی عباس آباد گفت: ۱۷ نفر از زمان تاسیس پل 
طبیعت تهران در سال 93 تاکنون خود را به پایین 
پرت کرده اند که متاسفانه بیشتر آنها جوان بوده اند 
و فقط حدود پنج نفر باالی ۴۰ یا ۵۰ سال داشته اند.

    
مرگ مبهم محیط بانی در فارس

 روابط عمومی اداره 
کل حفاظــت محیط 
زیست اســتان فارس، 
خبر کشته شدن یکی 
از محیط بانان این اداره 

براثر اصابت گلوله را تایید کرد. عصر روز جمعه ۱۱ 
مهر، سید ابراهیم قطب، محیط بان پارک ملی بمو، 
بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دســت داد. روابط 
عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
فارس اعالم کرد: با توجه به بررســی های اولیه 2 
احتمال وجود دارد؛ اول اینکه گلوله در زمان تنظیم 
یا چک کردن اسلحه شخص محیط بان شلیک شده 
باشد و احتمال دوم، خودکشی این محیط بان است.

    
 اهدای پالسمای تنها ۲ درصد 

از بهبودیافتگان کرونا
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: تاکنون 
دو درصد از جمعیت بهبودیافتــگان کووید-۱9 
جهت اهــدای پالســما مراجعه کرده اند. بشــیر 
حاجی بیگی گفت: بیشترین میزان اهدای پالسما 
از سوی بهبود یافتگان کرونا در استان های تهران، 
خوزســتان، اصفهان، مازندران، خراسان رضوی، 

آذربایجان غربی و کرمانشاه بوده است.
    

 سرنوشت نامعلوم درآمد ناشی 
از عوارض آالیندگی 

درحالی که نمایندگان مجلس درحال بررسی 
طرحی برای حذف سهم صندوق محیط زیست از 
عوارض آالیندگی هستند، مسعود تجریشی، معاون 
محیط زیست انسانی ســازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: پرسش اصلی این است که درآمد ناشی 
از عوارض آالیندگی که ساالنه مبلغ زیادی را شامل 
می شود، چگونه و با چه نظارتی هزینه شده است؟ 
وزارت کشور می گوید که ریالی از این پول ها را ندیده 
است. از سوی دیگر پولی هم برای محیط زیست طی 

تمام این سال ها واریز نشده است.
    

مرگ ساالنه ۶۰۰ نفر درتصادفات 
رانندگی تهران

رئیس پلیس راهور فاتب گفت: واقعیت این است 
که خودروسواران تمایلی به استفاده از حمل و نقل 
عمومی ندارند چراکه حمل و نقل عمومی ما ایمن، 
پاسخگو و پاک نیست. حسین رحیمی گفت: نرخ 
کاهش تصادفات در شهر تهران در یک دهه اخیر 
جزو بهترین نرخ ها است اما همچنان ۶۰۰ نفر ساالنه 

در تصادفات شهر تهران کشته می شوند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

کمتر از یک ماه پیش بود که خبری 
در رسانه ها مبنی بر جریمه هزار یورویی 
یک گردشگر فرانســوی به جرم حمل 
دو کیلوگرم شن و ماسه سواحل ایتالیا 
در چمدان منتشر شد. خبری که برای 
بسیاری از شهروندان ایرانی مایه تعجب 
بود. آنها کمی قبل تــر، از قاچاق خاک 
ایران به کشورهای عربی و  قاچاق خاک 
جنگل های شمال به تهران دیگر شهرها 
برای باغچه و گلدان شــنیده و هرگز از 
سرنوشــت مرتکبان این جرم ها -که 
بر اســاس آخرین اخبار هنوز هم ادامه 

دارد- مطلع نشدند.
در روزهای اخیر نیز، اسماعیل کهرم 
کارشناس با سابقه محیط زیست و مشاور 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به 
فروش خاک جنگل به قیمت کیلویی 
پنج هزار تومان اشــاره کرد. او با بیان 
اینکه در میدان ونــک تهران یک خاور 
خاک جنگل های شــمال را به فروش 
می رســانند و مردم صف کشیده اند، 
گفت: »۴۰۰ ســال طول می کشد تا 
سنگ و صخره بر اثر فرسایش تبدیل به 
یک سانتی متر خاک شود.آیا زمان آن 
نرسیده که حرکت اجتماعی برای حفظ 

محیط زیست شکل گیرد؟«.
این در حالی است که گفته می شود 
در شــرایط اقلیمی ایران برای تشکیل 
یک میلیمتر خاک، بسیار بیش از این 

عدد، یعنــی حدود 8۰۰ ســال زمان 
نیاز است.

این بدان معنی اســت که توجه به 
حفظ خاک  در ایران باید دو برابر متوسط 
جهانی باشد و در حالی است که میزان 
فرســایش خاک در ایران بنــا بر آمار 
سازمان محیط زیست 8 برابر متوسط 

جهانی است.
مصائب جنگل های هیرکانی

جنگل های واقع در نیم رخ شمالی 
رشته کوه البرز که در پهنه ای به طول 
8۰۰ کیلومتــر و به عــرض 2۰ تا ۷۰ 
کیلومتر، از آســتارا در شــمال استان 
گیالن تا ُگلی داغ در شــرق اســتان 
گلســتان امتــداد دارد، اغلــب به نام 
جنگل های شــمال شناخته می شود، 
ولی نام اصلی و علمی آن، جنگل های 
هیرکانی است. این جنگل با قدمت 2۵ 
تا ۵۰ میلیون سال یکی از ارزشمندترین 
جنگل های جهان به شمار می آید و از آن 
به عنوان موزه طبیعی یاد می شود. اما 
روزی نیست که از این جنگل ها صدای 
تیشه قاچاقچیان چوب به گوش نرسد 
و خبری از جنگل خــواری به نام وقف و 
طرح های توسعه شــنیده نشود و بوی 

دود زغال شدن چوب ها به مشام نرسد.
با این همه یکی از جدیدترین مصائب 
این جنگل ها، دزدی خاک آن است که 
به منظور فروش برای باغچه و گلدان و 
تامین خاک گلخانه ها به شهرهای دیگر 
برده می شود و به گفته اسماعیل کهرم 
با قیمت کیلویی ۵ هزار تومان به فروش 
می رسد، بدون آنکه کســی از این کار 

ممانعت کند. این در حالی است بیشتر 
ایستگاه های نگهبانی جنگل و جاده، بر 
روی بار چوب حساس هستند، اما خاک 

برای بسیاری از آنها اهمیتی ندارد.
به گفته فروشندگان، خاک اطراف 
درختان موجود در جنگل هیرکانی، به 
شدت خریدار دارد و به همین منظور، هر 
فردی به هر نحوی می خواهد این خاک 

را جمع آوری کرده و به فروش برساند. 
آیا قانون ممانعت می کند؟

کارشناســان حقوقــی دو اصل در 
قانون اساسی کشــور را به این موضوع 
مربوز می دانند، به طــوری که در اصل 
۴۵ در مورد منابع طبیعی کشور آمده 
اســت که انفال و ثروت هــای عمومی 
از قبیل زمین های موات یا رهاشــده، 
معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها 
و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، 
جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، 
مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث 
و اموال مجهول المالک و اموال عمومی 
که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار 
حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح 

عامه نسبت به آن ها عمل کند.
همچنین در اصل ۵۰ قانون اساسی 
نیز آمده است: حفاظت  محیط زیست  
که  نسل  امروز و نســل های  بعد باید در 
آن حیات  اجتماعی  رو به  رشدی  داشته  
باشند، وظیفه  عمومی  تلقی  می  شود. از 
این روی، فعالیت های  اقتصادی  و غیر 
آن که با آلودگی  محیط زیست  یا تخریب  
غیر قابل  جبــران  آن مالزمه  پیدا کند، 
ممنوع  اســت. قاچاق خاک هر دو این 

 اصول قانون اساســی را نقض می کند.
با این حــال علی مریــدی، مدیر کل 
دفتــر آب و خاک ســازمان حفاظت 
محیط زیست پیشــتر اعالم کرده بود 
که قاچاق خاک های ایــران از دهه 8۰ 
شروع شــده و همچنان ادامه دار است. 
شاید همین موضوع لزوم وجود قانون 
مشخص تری در این باره طلب می کرد. 
وقتی شورای نگهبان در خرداد سال 98 
باالخره مهر تأیید را به »الیحه حفاظت 
از خاک« زد تا ایران بعد از ۱۴ سال انتظار 
و برای اولین بار صاحب »قانون تخصصی 
حفاظت از خاک« شــد و بســیاری از 
کارشناســان امیدوار بودند، مراقبت از 
خاک آن هم در اراضــی ملی با جدیت 

بیشتری پیگیری شود.
محمدرضــا درویش، کارشــناس 
محیط زیســت اعتقاد دارد این قانون 
برای اولین بار ابزاری را در اختیار سازمان 
حفاظت محیط زیســت و ســازمان 
جنگل ها قــرار داده کــه می تواند قوه 
قضائیه را بــرای مراقبت و جلوگیری از 

خاک وارد ماجرا کند. او البته این هشدار 
را هم می دهد که اگر سازمان های متولی 
نخواهند از ابزارهای قانونی اســتفاده 
کنند، این قانون مثــل قانون حفاظت 
از جنگل ها شکســت خواهد خورد. او 
می گوید: »براساس قانون، قطع هر گونه 
درخت جنگلی از سال ۵3 ممنوع است، 
اما هر روز شاهد قطع درختان جنگلی به 

بهانه های مختلف هستیم«.
 برداشت خاک از بستر جنگل 

ممنوع است 
در حالــی کــه برخی ایــن قانون 
ممنوعیت برداشت خاک را مربوط به 
جلوگیری از قاچاق خاک به کشورهای 
عربی دانســتند و معتقدنــد، خاک 
جنگل های شمال از این مصونیت قانونی  
برخوردار نیســت، عضو هیات علمی 
موسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع 
کشور و رییس جامعه جنگلبانی ایران 
برداشــت خاک از بستر مراتع و جنگل 
را هم طبق قانون ممنوع دانست و گفت: 
»خاک هایی که از الشــبرگ درختان 
در جنگل ها وجود دارد، عالوه بر منابع 
مغذی برای جانواران خاکزی، بستری 
برای رشد و نمو درختان و درختچه های 

جدید است«.
محمد امینی با بیــان اینکه وجود 
خاک نرم و مرطوب در بســتر جنگل و 
مرتع نفوذ آب ســطحی را با تاخیر اما 
مداوم و طبق تنظیمات طبیعی انجام 
می دهد، به ایرنا گفت: »اگر امروز شاهد 
بروز سیالب ناشــی از بارندگی اندک 
از باالدست استان هســتیم، به دلیل 
برداشــت بی رویه خاک و چوب های 

جنگلی است«.
غفلت از تولید کود خاک برگ 

با این حال نبایــد فراموش کرد که 
در همه کشــورهای دنیا از خاک برگ 
به عنوان یکــی از کودهــای مهم در 

کشاورزی و گلکاری استفاده می شود. 
کارشناسان باغبانی معتقدند تهیه 
کود از شاخ و برگ درختان یکی از راه های 
توســعه و ترویج اســتفاده از کودهای 
بی ضرر در تولید انواع گل و گیاه است. 
این در حالی که بیشتر باغداران شاخه 
برگ های درختان باغات را پس از هرس 
می سوزانند که عالوه بر آلودگی زیست 
محیطی، فرصت تولید این نوع کود را نیز 

از بین می برند.
شهرام طاهرنژاد، کارشناس باغبانی 
می گوید: »بررسی ها نشان می دهد که 
به طور متوسط ساالنه از هر هکتار حدود 
۱۰ تا ۱2 تن شاخ و برگ ناشی از هرس 
درختان تولید می شــود که اگر فقط 
۴۰ درصد آن تبدیل به کود کمپوست 

خاک برگ شود، برابر با چهار تن است«.
این کارشناس باغبانی متوسط نیاز 
هر گلدان گل های زینتی و آپارتمانی را 
یک کیلو گرم می داند و ادامه می دهد: 
»با ایجاد کارخانه کمپوست خاک برگ، 
از برداشت خاک هایی که از بستر منابع 
طبیعی و جنگل های شــمال انجام و 
گفته می شود بیشتر آن قاچاق بوده و 
حتی ناسالم و به بیماری مبتال است، جلو 
گیری می شود. اکنون بیشتر خاک های 
گل و گیاه در گلخانه های از خاک جنگلی 
و آلوده به بیماری است و هر نیسان از این 
نوع خاک ها با قیمت باالیی توسط برخی 
از افراد سودجو که از جنگل ها و منابع 
طبیعی مخفیانه برداشت می کنند، در 

بازار عرضه می شود«.
 موارد قاچاق خاک را گزارش کنید

اما در پی اخبار منتشــر شده دیروز 
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع 
طبیعی مازنــدران گفــت: »مردم در 
صورت مشاهده قاچاق خاک به شماره 
تلفــن ۱۵۰۴ و ۱39 اطالع رســانی 

کنند«.
سرهنگ حســینعلی خورشیدی، 
مبارزه و جلوگیری از تخریب، تصرف، 
برداشت های غیرمجاز، مبارزه با قاچاق 
گونه های مختلف جنگلی و ساماندهی 
گشت های متعدد را از جمله اقدامات 
یگان حفاظت از منابع طبیعی استان 
مازندران برشــمرد و افزود: »استقرار 
پایگاه های ایست و بازرسی در ورودی و 
خروجی جنگل ها و تقویت این پایگاه ها 
در محورهای مواصالتی استان به ویژه 
در مســیر جاده هراز، فیروزکوه و جاده 
کیاسر به سمنان نیز از دیگر تالش های 

یگان است«.
او اصــالح مــاده 2۵ مکــرر قانون 
»مبارزه با قاچاق کاال و ارز« را در مبارزه 
با متخلفان بسیار مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: »با این اصالحیه که صورت گرفت 
مجرمین این حوزه بدانند که شــرایط 
مانند گذشته نیست و بر اساس ماده 2۰ 

با آنها برخورد خواهد شد«.

خاک جنگل های هیرکانی در میدان ونک تهران به فروش می رسد

صف طویل برای خرید خاک  کیلویی 5 هزار تومان!

خبر

معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران 
آخرین جزئیات اعمال محدودیت های کرونایی 
در اســتان تهران برای یک هفتــه پیش رو را 

تشریح کرد.
حمیدرضا گودرزی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره مصوبات ســتاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا که دیروز به دســتگاه های اجرایی ملی و 
استانی و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله 
شهرداری های مســتقر در استان تهران ابالغ 
شــد، گفت: در این ابالغ با توجه بــه نامه نهم 
مهر ماه معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور 
و رئیس کمیته امنیتــی، اجتماعی و انتظامی 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر اعمال 
محدودیت به تفکیک استان و شهرستان های 
هــدف محدودیت و تعطیلی برخــی مراکز به 
مدت یک هفته از تاریخ ۱2 لغایت ۱8 مهر ماه از 
سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمدید 

شده است.
وی افــزود: در ایــن ابالغیه دانشــگاه ها، 
مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه های علمیه، 
آموزشــگاه های فنی و حرفه ای، زبان ســراها 
و سایر آموزشــگاه ها و کتابخانه ها، مساجد و 
مصلی ها، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه و باغ 

موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه 
و ســالن های زیبایی در این یک هفته تعطیل 
خواهند بود. وی ادامــه داد: برگزاری هر گونه 
مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش 
ها، باشگاه های ورزشی، ورزش های پر برخورد 
از جمله کشــتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، 
کافه، قهوه خانه هــا و چایخانه ها، باغ وحش و 
شهر بازی ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای 
سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی و همچنین 
عدم برگزاری نماز جمعــه در این ابالغیه مورد 

تاکید قرار گرفته است.
دلیل سختی مهار کرونا در تهران

اما برخی این ســوال را مطرح می کنند که 
چرا تب و تاب کرونا در شهر تهران نمی خوابد. 
در این باره دکتر حمید ســوری، عضو کمیته 
اپیدمیولوژی ســتاد کرونای تهران به ایســنا 
گفت: تهران نسبت به سایر استان های کشور 
ویژگی های خاصی دارد، پس کنترل و مدیریت 
اپیدمی و بحران در این کالن شــهر مســتلزم 
برنامه ریزی و سیاســتگ ذاری های ویژه تری 
اســت. وی تراکم باالی جمعیتی، حجم باالی 
ترددهــای درون و برون شــهری، رفتارهای 
اجتماعی و شیوه های متنوع زندگی در مناطق 

مختلف تهران را دلیل ویژه بودن شرایط اپیدمی 
در این اســتان عنوان کرد و گفــت: به عنوان 
پایتخت کشور تعامالت متفاوتی در تهران وجود 
دارد که در کنار تفاوت های منطقه ای و محلی 
در خود تهران و حاشیه آن، طبیعتاً ترکیبی از 
انواع شیوه ها و رفتارهای متنوع زندگی مشاهده 
می شود که همین مســایل مقابله با اپیدمی و 

کنترل آن را بسیار سخت و پیچیده می کند.
سوری با بیان اینکه متاسفانه علیرغم تمام 
اقدامات صورت گرفته توسط ســتاد مقابله با 
کرونای تهران، این استان و کل کشور وضعیت 
خوبی ندارد، با تاکید بر ضرورت تغییر و اصالح 
رویکرد و سیاســت ها در قبال پاندمی کرونا، 
عنوان کرد: نگاه، استراتژی و رویکردها باید از 
درمان به سمت پیشــگیری تغییر کند، بر این 
اساس باید ترکیب سیاست گذاران، کمیته های 
تصمیم گیر و همچنین مشاوران تغییر کند تا 
ضمن اتخاذ تصمیمات درست، پیام های اشتباه 
نیز به جامعه منتقل نشــود. او ناهماهنگی ها 
و عدم اتخاذ تصمیمات بــه موقع را دلیل دیگر 
بروز وضعیت نامناسب اپیدمی در کشور و ورود 
به پیک ســوم عنوان کرد و با تاکید بر اینکه در 
این شــرایط مردم باید فعاالنه تر و با مسئولیت 

پذیری باالتری برخورد کنند، اظهار کرد: البته 
نباید تنها مقصر بروز این شرایط را مردم بدانیم، 
چراکه در شرایط بحرانی مردم باید ساماندهی 
و کنترل شوند. به عبارت دیگر مدیریت شرایط 
بحران فعلی نیازمند نظارت و مداخالت جدی از 
سوی مسووالن است. وی با بیان اینکه نمی توان 
بحران کرونا را آزمون و خطایی مدیریت کرد، 
ادامــه داد: باید مداخالت  جدی تــری اتخاذ و 

دنبال شود.
 ۱۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور

امــا در آخرین آمار اعالم شــده از ســوی 

سخنگوی وزارت بهداشت، 3۵23 مورد جدید 
کووید-۱9 در کشــور شناســایی و یک هزار و 
۴۰۱ تن در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور 

بستری شدند. 
دکتر سیماســادات الری دیروز گفت: در 
طول 2۴ ساعت گذشته، ۱۷9 بیمار کووید۱9 
جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جان 
باختگان ایــن بیماری به 2۶ هــزار و ۷۴۶ نفر 
رسید و ۴۱2۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 
در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت 

قرار دارند. 

معاون امنیتی انتظامی استانداری تشریح کرد

جزئیات محدودیت های یک هفته ای تهران درپی تشدید کرونا

دزدی از خاک جنگل های 
هیرکانی به منظور فروش 

برای تامین خاک باغچه 
و گلدان و گلخانه های 
شهرهای دیگر انجام 

می شود و به قیمت کیلویی 
5 هزار تومان به فروش 

می رسد، بدون آنکه کسی 
از این کار ممانعت کند

یک کارشناس باغبانی: با 
ایجاد کارخانه کمپوست 

خاک برگ، از برداشت 
خاک هایی که از بستر منابع 
طبیعی و جنگل های شمال 

انجام می شود و بیشتر 
آن ناسالم است، کاهش 

می یابد
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