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دوشنبه  29خرداد ماه 96

خبر

رییس پلیس فتای یزد خبر داد:

دستگیری مرد  41ساله به جرم
ساخت کانال همجنسبازی در
فضای مجازی

راه مــردم :رییس پلیــس فتا اســتان یزد از
شناسایی فردی که با ســوء استفاده از عکسهای
پروفایــل دیگــران اقــدام به ســاخت کانالهای
همجنس بازی کرده بود ،خبر داد .
ســرگردمرتضی ابوطالبی با بیان اینکه پلیس
فتا با هوشــیاری کامل در حال رصد فضای مجازی
است ،اظهار کرد :فردی  18ساله با در دست داشتن
مرجوعــه قضائی از دادســرای عمومــی و انقالب
شهرســتان یزد به این پلیس مراجعه و مدعی بوده
فردی ناشناس از طریق ساختن پروفایلی در شبکه
اجتماعی ،تصاویر شخصیام را که بر روی پروفایلم
بوده را برداشته و سپس این تصاویر را برای دوستانم
و همسایهها ارسال میکند.
وی افزود :فرد شــاکی مدعی شــده که فرد
ناشــناس با گذاشــتن تصویری از او روی پروفایل
جداگانه اقدام به ایجاد مزاحمت و فحاشــی به همه
دوســتان وی نمــوده و نیز با عکس او در شــبکه
اجتماعی با ساختن کانالی خاص با محتوای فردی
همجنس باز در حال فعالیت است.
رییس پلیس فتا استان یزد در ادامه با اشاره به
تشکیل پروندهای با عنوان همجنس بازی در فضای
مجازی ،گفت :با انجــام اقدامات فنی و اطالعاتی،
شماره ســیم کارت متهم که به صورت ناشناس در
فضای مجــازی فعالیت نموده ،مورد بررســی قرار
گرفت و مشــخص شد فردی  42ســاله به هویت
فرزاد کــه متاهل و دارای  4فرزند اســت اقدام به
هتک حیثیت و آبروریزی شاکی نموده است .
ســرگرد ابوطالبی خاطرنشــان کرد :از طریق
مخبرین فعال این پلیس و با اخذ مجوز قضایی متهم
در محل کار خود دســتگیر و پس از بازجوییهای
الزم و با توجه به مستنداتی که در گوشی وی توسط
کارشناسان فنی این پلیس مشخص گردید ،چندین
ســال اســت که متهم با افراد زیادی که همجنس
خودش هســتند ارتباط نامتعارف داشته و از طریق
سوء استفاده از تصاویر دیگران اقدام به ارتباط با هم
جنس خود نموده است .

غرق شدن کشتی دنا در
ساحل کیش

کشتی دنا به دلیل سهلانگاری خدمه
این کشتی در اســکله بندر تجاری کیش
غرق شد.کشــتی مســافربری دنا که در
اســکله  16بندر تجاری کیش پهلوگرفته
بود به دلیل ســهلانگاری خدمه کشتی و
بازماندن دریچه مجاور اگزوز سمت چپ و
شدت آبگرفتگی غرق شد.
مدیرعامل شــرکت توسعه و مدیریت بنادر
و فرودگاههــای کیش در این خصوص در جمع
خبرنگاران گفت :پسازاین که ســاعت  6صبح
دیروز خدمه کشــتی تجاری دنــا ،متوجه عدم
تعادل این کشــتی و ورود آب در قسمت خن و
فضای داخلی کشتی شدند به مسئوالن بندرگاه
اطالع دادند.
موســوی افزود :باوجوداینکه ما بهســرعت
در محل حاضر شــدیم و برای خارج کردن آب
از کشــتی تالش فراوانی شد ،شدت آبگرفتگی
بهاندازهای بود که درنهایت کشتی کام ً
ال در آب
فرورفت.
وی با اشاره به اینکه در این حادثه هیچیک
از  8خدمه حاضر در کشتی آسیب ندیدند ،بیان
کرد :پس از بررســی تیم غواصی مشــخص شد
که دریچه مجاور اگزوز ســمت چــپ به دلیل
بیتوجهی خدمه کشــتی بازمانــده و در طول
شب آب بهشــدت وارد کشتی شده است .البته
خوشــبختانه به دلیل اینکه بدنه کشتی بسیار
ســالم بوده و هیچگونه پارگی و یا شکســتگی
وجود نداشــته است میتوان بهسرعت مشکل را
برطرف کرده و کشــتی را دوباره بر ســطح آب
غوطهور کرد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و
فرودگاههــای کیش تصریح کرد :در حال حاضر
دو تیم غواصی بررســیهای الزم را انجام داده و
تالش میکنند تا با اســتقرار پمپهای قوی آب
را از درون کشــتی تخلیه کنند تا دوباره کشتی
بر سطح آب غوطهور شود.
موســوی افزود :بــا تالش بیوقفــه گروه
ســرعت عملیات پیشبینی میشود که کشتی
دنا تا عصر امروز دوباره بر سطح آب شناور شده
و روند تعمیر آسیبدیدگیها آغاز شود.
وی با بیان اینکه کشتی مسافربری دنا یکی
از کشــتیهای ایمن و باکیفیــت جزیره کیش
است که با ظرفیت  230مسافر در مسیر جزیره
کیش تا بنــدر چارک تردد میکند ،عنوان کرد:
این کشتی از پوشش بیمهای مناسبی برخوردار
است و پس از بررســی دقیق میزان خسارات و
تعمیر سریع بخشهای آسیبدیده این کشتی
بــهزودی فعالیت مجدد خود را از ســر خواهد
گرفت .موســوی گفت :طبق بررســیهای اولیه
تنها ژنراتورها و سیســتم سرمایشی و گرمایشی
کشتی آسیبدیدهاند.

دردسرهای به آتش کشیدن
کاه و کلش مزارع

قاتل مرد دالر فروش
دستگیرشد
راه مــردم :عامل قتل مــرد دالر فروش در
میدان فروســی و سرقت مســلحانه از چند
دالر فروش دیگر سرانجام دستگیر شد.
ساعت  9:15روز ششــم فروردین از طریق
مرکز فوریتهای پلیســی به کالنتری ۱۲۹
جامی اعالم شــد که راننده یک دســتگاه
خودرو پرایــد ،پس از ایجــاد یک تصادف
زنجیــرهای با چند خودرو پارک شــده در
خیابان خارک و در حالی که مأموران راهور
و شهروندان پیش از آن فردی مجروح را از
داخل خودرو پرایدش خارج کرده بودند ،با
تهدید اسلحه از محل متواری شده است.
مأموران کالنتری  ۱۲۹جامی در تحقیقات
اولیه از فرد مجروح به نام علیرضا 54ســاله
که از ناحیه شــکم و سینه مورد اصابت پنج
گلوله قــرار گرفته بود اطالع پیدا کردند که
فرد متواری به شیوهی مسلحانه قصد سرقت
وجوهات نقد همراه این شــخص را داشته
اســت کــه در درگیری در داخــل خودرو،
راننده پراید اقدام به شلیک چند گلوله کرده
که در جریان آن علیرضا مجروح می شود.
با تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع
«سرقت مســلحانه» و به دســتور بازپرس
شعبه اول دادسرای ناحیه  ۳۴تهران ،پرونده
در اختیــار اداره یکم پلیــس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت.
برابــر تحقیقات میدانی از شــاهدان صحنه
تصادف در خیابان خارک ،ســاعت  9صبح
یک دســتگاه خودرو پراید با دو سرنشین،
پس از انحــراف از خیابان بــا چند خودرو
پــارک شــده در محل تصــادف زنجیرهای
میکند که گشــت راهور با مشاهده صحنه
اقدام به تعقیب خودرو مذکور کرده و نهایتا
خودرو پراید مذکور طی یک تصادف شدید
با یک دســتگاه خودرو پراید پارک شــده
در حاشــیهیخیابان متوقف میشــود؛ برابر
اظهارات شاهدان ،راننده پراید مردی حدودا
 ۴۵ســاله ،قد بلند ،قوی هیکل و با موهای
ســفید پس از پیاده شدن از خودرو پراید و
در حالیکه یک قبضه اسلحه کمری در دست
داشته اقدام به تهدید شهروندان میکند که
مأموران راهور با مشــاهده فرد مسلح و در
مرحله نخست اقدام به خلح سالح و گرفتن
اسلحه کمری از این شخص میکنند.
برابر مشاهدات شاهدان صحنه ،راننده پراید
پس از خلع ســاح شدن از سوی مأمورین

راهور ،با کاتــر ( )cuterتهدید به خودزنی
و زدن شاهرگ گردنش میکند که مأموران
ســعی در آرام کردن او میکنند؛ همزمان
سایر شــهروندان حاضر در محل با مشاهده
فــرد مجروحی بر روی صندلی سرنشــین
خودرو که به شدت دچار خونریزی از ناحیه
شکم و سینه شده بود ،اقدام به خارج کردن
این شخص از داخل پراید کرده و موضوع را
به مأموران راهور اطالع میدهند؛ در همین
زمان ،راننده پراید که با تهدید به خودکشی
مانع از نزدیک شدن مأمورین به خود شده
بود اقــدام به بیرون آوردن اســلحه کمری
دیگری از زیر صندلــی پراید کرده و نهایتا
با تهدید به شــلیک ،بــا پراید خود از محل
متواری میشــود .کارآگاهان پلیس آگاهی
با مراجعه به بیمارســتان امــام خمینی به
تحقیق از مرد دالرفروشی پرداختند که بنا
بر نظریه تیم پزشــکی مورد اصابت  ۵گلوله
از ناحیه شــکم و سینه قرار گرفته بود؛ وی
قبــل از انتقال به اتاق عمــل در اظهاراتش
به کارآگاهان گفت:به صورت ســرپایی و در
محدوده میدان فردوسی و چهارراه استانبول
اقدام به خرید فروش دالر و ارز میکنم .در
حاشیهی خیابان فردوسی ایستاده بودم که
یک دستگاه پراید در مقابل من توقف کرد و
راننده آن ضمن معرفی خود به عنوان مأمور
پلیس و در حالی که بی ســیم و دســتبند
همراه داشت از من خواست تا سوار ماشین
او شــوم؛ پس از ســوار شــدن به ماشین،
راننده شــروع به حرکت کرد و همزمان از
من خواســت تا دالر و ارزهای خود را برای
بررسی در اختیارش بگذارم؛ من که به این
شیوهی تحقیق و درخواست رانندهی پراید
مشکوک شده بودم ،از وی درخواست کارت
شناسایی کردم ،اما ناگهان او اسلحه کمری
را از زیر لباسش خارج و شروع به تهدید من
کرد؛ دیگر اطمینان پیدا کرده بودم که این
شخص مأمور نیست و قصد سرقت وجوهات
نقــد و پول هایم را دارد؛ با او درگیر شــدم
که ناگهان گلوله اول شــلیک شد و به من
برخــورد کرد؛ خودم را به روی دســتی که
اسلحه ســارق در آن بود انداختم و همین
موضوع باعث شــد تا اسلحه از دست سارق
خارج شده و زیر صندلی بیفتد .درگیری ما
در حالی ادامه داشــت که ماشین همچنان
حرکت میکــرد؛ در حالیکه تصور میکردم

رانندهی پراید مجبور به توقف خواهد شد،
اما ناگهــان او با اســلحهی دوم خود چند
گلوله دیگر به من شــلیک کرد؛ دیگر توان
مقاومت نداشــتم و تنها در آخرین حرکت
توانســتم فرمان پراید را به صورت کامل به
سمت راست بچرخانم که پس از آن خودرو
با صدا و تکان شدیدی متوقف شد.
ســرانجام روز  16فروردین مرد دالر فروش
به علت شدت جراحات وارده و اصابت گلوله
به نقاط حســاس سینه و شــکم ،با وجود
انجام اقدامات و مراقبتهای پزشــکی فوت
کرد ،پرونده با صدور عدم صالحیت از شعبه
اول بازپرســی دادسرای ناحیه  ۳۴تهران به
دادســرای امور جنایی ( ۲۷تهران) ارسال
میشود .با تشکیل پرونده سرقت مسلحانه
منجر به جنایت و به دستور بازپرس شعبه
هشتم دادســرای ناحیه  ۲۷تهران ،پرونده
برای رســیدگی در اختیــار اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
برابر اطالعات پرونده ،کارآگاهان اداره دهم
ویژه قتل پلیــس آگاهی اطالع پیدا کردند
که دو فقره سرقت مسلحانه مشابه دیگر نیز
در اواخر سال  ۹۵و دقیقا به همین شیوه و
شگرد توسط راننده یک خودرو پراید انجام
شــده؛ همچنین برابر تحقیقات انجام شده
مشخص شد که شماره بدست آمده از پراید
متواری شده از خیابان خارک نیز متعلق به
یک دستگاه سواری دیگری است که پالک
آن دارای سابقه سرقت است.
در چنیــن شــرایطی ،اقدامــات ویــژه و
تخصصــی در دســتور کار کارآگاهان قرار
گرفــت و ســرانجام کارآگاهــان موفق به
شناسایی راننده پراید به نام حمیدرضا 36
سالهشــدند؛ با رؤیت تصویر این شخص به
دو دالرفروشــی که به همین شیوه و شگرد
مورد ســرقت قرار گرفته بودند و همچنین
شــاهدان صحنه جنایت ،همگــی آنها به
صورت کامل و دقیق موفق به شناسایی این
فرد به عنوان سارق مأمورنما شدند.
کارآگاهان با اطمینــان از انجام تمامی این

سرقتها و همچنین ارتکاب جنایت توسط
حمیدرضا به محل سکونتش در شهرستان
البرز رفته و در تحقیقات نامحسوس پلیسی
اطالع پیدا کردند که او از محل ســکونتش
در شهر کرج متواری شده است.
در ادامــه اقدامــات ویژه پلیسی،ســرانجام
مخفیگاه متهم در شهرستان قزوین – شهر
محمدیه شناســایی و کارآگاهان اداره دهم
با اخذ نیابت قضایی ،بامداد روزشنبه  ،او را
شناسایی کردند.
کارآگاهان اداره دهم با اطالع از مسلح بودن
حمیدرضا مخفیــگاه وی را به محاصره در
آورده و سرانجام در ساعت  ۰۰ :۱۷عملیات
دستگیری آغاز شد.
با ورود کارآگاهان بــه داخل مخفیگاه ،وی
قصد بکارگیری ســاح خود را داشــت ،اما
قبــل از هرگونه اقدامــی در این خصوص،
کارآگاهان مانع از رســیدن وی به اســلحه
شده؛ با این وجود متهم با استفاده از قدرت
بدنی باالی خود قصد درگیری با کارآگاهان
و اســتفاده از سالح سرد را داشت که نهایتا
مهار و دســتگیر میشــود .در بازرســی از
مخفیگاه حمیدرضا نیز یک قبضه اســلحه
کمری ،شــوکر ،گاز اشــک آور و همچنین
تعــدادی زیادی پالکهای خودرو کشــف
میشــود .متهم در همــان تحقیقات اولیه
عنوان داشــت که پــس از اطالع از موضوع
مرگ مــرد دالر فــروش از طریــق اخبار
حوادث ،از محل ســکونتش در شهرســتان
البرز به شهرســتان قزوین – شهر محمدیه
متواری شــده و اطمینان داشته که به هیچ
عنوان پلیس موفق به دستگیری او نخواهد
شــد .سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،بــا اعالم این خبر گفــت :متهم در
همــان تحقیقات اولیه صراحتــا به ارتکاب
جنایت و قتل مــرد دالرفروش و همچنین
انجام دو فقره ســرقت مشــابه در پوشش
مأمور پلیــس از دو دالفروش دیگر اعتراف
کرد.

توضیح پلیس درباره شلیک تیر هوایی در حرم امام(ره)
در پــی اعالم خبری مبنیبر شــلیک
تیر هوایی از ســوی مامــوران انتظامی در
حرم مطهر امام خمینی(ره) ،کالنتری 205
صحــن مطهر توضیحاتــی در این خصوص
اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی آســتان امام
خمینی(ره) ســاعاتی قبل اعــام کرد که
نیروهای انتظامی حاضر در حرم مطهر امام
خمینی(ره) پس از مشــکوک شدن به یکی

از عکاســان خبری اقدام به شــلیک هوایی
کردند .در همین راستا کالنتری  205صحن
مطهر حرم امام (ره) به ایسنا اعالم کرد که
هیچگونه تیراندازی و شــلیک تیر هوایی از
ســوی ماموران انتظامی در حرم مطهر امام
خمینی(ره) و اطراف آن انجام نشده است.
کالنتــری  205حــرم مطهــر امــام
خمینــی(ره) اعالم کرد که در پیگیریهای
پلیس مشخص شده اســت که شلیک تیر

دستگیری قاتل فراری
 12ساعت پس از جنایت
با تالش ماموران انتظامی شهرســتان سراوان قاتلی
که در نزاع و درگیری خیابانی جوانی  ۲۸ســاله را بر اثر
ضربات چاقو به قتل رســانده بود در کمتر از  ۱۲ســاعت
دستگیر شد.
قاتل فراریبه گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری
میزان،سرهنگ احســانعلی آذرپودینه گفت ۲۲ :خرداد
ماموران انتظامی شهرســتان سراوان از درگیری منجر به
چاقو خوردگی یک جوان  ۱۸ساله در یکی از خیابانهای
این شهرستان مطلع و دســتگیری متهم یا متهمان این
جنایت هولناک به صورت ویژه در دســتور کار کاراگاهان
پلیس قرار گرفت.
وی افــزود :در این درگیری که جوان مجروح پس از
مصدومیت به مراکز درمانی منتقل میشود به دلیل شدت
جراحات وارده جان خود را از دست میدهد.
این مقــام انتظامی تصریح کــرد :کاراگاهان پلیس
آگاهی پس از انجام کار اطالعاتی و تحقیقات همه جانبه
و با اقدامات پلیســی ،هویت متهم فراری که مرتکب قتل
شــده بود ،را بدست آورده و مورد شناســایی و مراقبت
قرار دادند.
بــه گفته آذرپودینــه ،عامل جنایت ســرانجام 12
ســاعت پس از قتل دســتگیر و تحقیقات از او آغاز شد.
متهــم در بازجویی ها به قتل بــا انگیزه اختالفات قبلی
اعتراف کرد.
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هوایی از ســوی عوامل ســپاه پاســداران
انقالب اسالمی که در محدوده حرم مستقر
هستند ،انجام شده و ماجرا از این قرار بوده
که این افراد به یکی از عکاســان حاضر در
محل مشکوک شده و دســتور ایست به او
دادهاند اما این عکاس متوجه دستور نشده
و به مســیر خود ادامه داده است که در این
حین عوامل سپاه اقدام به شلیک تیر هوایی
کردهاند اما در ادامه با کنترل کردن مدارک

عکاس مشــخص شــد که فرد دارای مجوز
بوده است.
کالنتــری  205حــرم مطهــر امــام
خمینی (ره) تاکید کــرد که عوامل پلیس
در این محدوده حضور داشــته و استقرار و
آمادهباششان تا پایان مراسم ادامه داشته و
تاکنون هیچ مــورد امنیتی در این محدوده
گزارش نشــده و مراسم در آرامش کامل در
حال برگزاری است.

مرگ  ۱۴۵تن به دلیل غرق شدگی در
سواحل شمالی کشور در سال گذشته
معاون فنــی و رئیس گروه
پیشــگیری از حــوادث دفتر
مدیریت بیماریهــای غیرواگیر
وزارت بهداشــت با اشاره به رو
به رشــد غرق شدگی در سواحل
شمالی کشــور گفت ۱۴۵ :نفر در
سال  ۹۵بر اثر غرق شدگی جان
خود را از دست دادند.
دکتر علیرضــا مغیثی ،گفت :در
ســال  ۱۳۹۵بر اساس اطالعات ثبت
شــده از مراکز بهداشــتی درمانی و
بیمارســتانهای اســتانهای شمالی
کشــور تعداد غرق شــدگان در این
ســال  ۶۱۵نفر ثبت شده است که از
این تعداد  ۱۴۵نفر ( ۲۳درصد) فوت
شدند.
وی افزود :نســبت غرق شدگان
 ۷۵درصد مرد و  ۲۵درصد زن بودند
و از کل فوت شدگان این حادثه ۸۸.۷
درصد مرد و  ۱۱.۳درصد زن بودند.
وی ادامــه داد ۶۳ :درصــد از

قربانیان غرق شــدگی در این ســال،
 ۳۰سال یا کمتر سن داشتند و هشت
درصد از آنها زیر ســن  ۱۰ســالگی
بودند .بیشترین موارد غرق شدگی و
مرگ ناشــی از غرق شدگی در گروه
سنی  ۲۰تا  ۲۴سال بوده است.
مغیثــی بیان کــرد :از کل غرق
شــدگان  ۱۰.۷۳درصــد در محدوده
داخل طرح ســالم ســازی دریا غرق
شــدند و  ۸۱.۶۳درصد حــوادث در
محــدوده خــارج از این طــرح بوده
اســت .غــرق شــدگی در رودخانه
 ۵.۵۳درصــد ،اســتخر  ۲.۱۱درصد
و در میان کل غرق شــدگان ۲۱.۴۶
درصد بومی (ساکن همین استانها)
و ۷۸.۵۴درصد مهمان بودند.
رئیس گروه پیشگیری از حوادث
دفتر مدیریــت بیماریهای غیرواگیر
وزارت بهداشت افزود :سواحل شمالی
کشور در استانهای مازندران ،گیالن
و گلســتان با دارا بودن مجموعا ۷۴۰

کیلومتر که باید رودخانههای محلی را
نیز به این مقدار افزود ،بطور سنتی به
عنوان تفرجگاه عمومی مورد استفاده
مســافرین قرار میگیرنــد .ولی غرق
شدگی خطری است که جان مهمانان
این مناطق را تهدید میکند.
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت
بهداشــت وزارت بهداشت ،وی اضافه
کرد :متاسفانه وســعت منطقه خطر
بســیار فراخ اســت؛  ۳۳۸کیلومتر از
این خط ساحلی مربوط به مازندران،
 ۳۰۰کیلومتــر آن مربــوط به گیالن
و  ۱۰۲کیلومتــر مربوط به اســتان
گلستان است .متأسفانه تعداد زیادی
از هموطنــان که برای شــنا و تفریح
وارد آب میشــوند بــه دلیل آشــنا
نبودن به فن شــنا در دریا و رودخانه
با جریان تند آب و پدیدههای خاصی
ماننــد جریانهای شــکافنده (Rip
 )Currentsروبرو و در اینگونه موارد
غرق میشوند.

معــاون یــگان حفاظت ســازمان حفاظت محیط
زیســت ضمن اشاره به وســعت حریق در مناطق
تحت مدیریت محیط زیســت از ابتدای ســال ۹۶
تاکنون ،اقدامات پیشــگیرانه یگان حفاظت محیط
زیســت برای مقابله با وقوع آتش سوزی در کشور
را برشمرد و گفت :تشکیل تیمهای واکنش سریع
برای اطفای حریق جنگلها و مراتع از جمله آنها
است.
منوچهــر فالحــی اظهارکرد :از ابتدای ســال ۹۶
تاکنــون در اســتانهای گلســتان یــک هکتار،
کهگیلویــه وبویراحمد  ۳۰هکتار ،خوزســتان ۱۲
هکتار ،ایالم  ۲۵هکتار ،فارس  ۳۰هکتار ،لرســتان
دو هکتار و کردســتان دو هکتار حریق روی داده
است.
وی با بیان اینکه طبق آمار  ۹۸درصد آتشسوزیها
درعرصههای طبیعی کشــور ناشی ازعوامل انسانی
است ،گفت :این آتشسوزیها چه بهطور سهوی و
چه عمدی ناشــی از فعالیتها و خطاهای انسانی
است.
معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست
با اشاره به نمونههایی از آتشسوزی از طریق عوامل
انســانی افزود :تعدادی از آتشسوزیها در مناطق
کوهســتانی بر اثــر زغالگیری صــورت میگیرد،
همچنیــن در اراضی کشــاورزی کــه در مرحله
آمادهسازی برای کشت دوم هستند ،سوزاندن کاه
و کلش مزارع باعث وقوع آتشسوزیهای گسترده
میشود که به دلیل پیوستگی اراضی کشاورزی با
مراتع و اراضی مشــجر آتش به این مناطق سرایت
میکند و خســارتهای جبرانناپذیری را بر جای
میگذارد .دراین زمینه از ادارات کل محیط زیست
اســتانها درخواست شده اســت طی مکاتبه با با
ادارات جهاد کشــاورزی ،مانع به آتش کشــیدن
«پس چر» مزارع شوند.
فالحی بیتوجهی و سهلانگاری برخی گردشگران
را یکی از دالیل وقــوع حریق درجنگلها و مراتع
کشوردانســت و تصریح کرد :با پایــان امتحانات
مــدارس و دانشــگاهها و بــا آغازفصل تابســتان
و شــروع تعطیــات ،مســافرتهای گســترده
درکشورآغازمیشود ،متاسفانه برخی از شهروندان
موارد ایمنی را رعایت نمیکنند و با سهلانگاریهای
کوچــک باعث وقوع آتشســوزیهای گســترده
میشوند.
وی با اشــاره به وضعیت مناسب بارشها از ابتدای
سال آبی امســال اظهارکرد :به دلیل بارندگیهای
مناســب ،پوشــش گیاهــی افزایش یافته اســت
و در اکثــر نقــاط کشــور در مناطــق مرتعی و
جنگلی پوشش گیاهی شــرایطی دارد که مستعد
آتشسوزی است و با کوچکترین جرقه ،حریقهای
گســترده صورت میگیــرد بنابراین گردشــگران
تحت هر شــرایطی از افروختن آتش در مناطقی با
پوشش گیاهی باال خودداری کنند و ازجایگاههای
مشخصی که برای روشن کردن آتش تعبیه شده،
استفاده کنند و احیانا اگر در جایی اقدام به روشن
کردن آتش میکنند ،ازخاموش شدن آن اطمینان
کامل حاصل کنند.
معــاون یــگان حفاظت ســازمان حفاظت محیط
زیست افزود :با آغاز فصل سفر در جایی مثل پارک
گلستان بسیاری ازگردشگران حضور مییابند و یا از
این مسیرعبورمیکنند که کوچکترین بیاحتیاطی
باعث بروز فاجعه میشــود .اگر در این مسیر یک
مسافر تهسیگار بیندازد یا آتش روشن کند کمترین
سهلانگاری او باعث وقوع آتشسوزیهای گسترده
میشود .ازآنجا که این مناطق صعبالعبورهستند
درصورت وقوع آتشســوزی ،اطفای آن بهراحتی
امکانپذیر نیست.
فالحی بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشــگیرانه برای
مقابله با وقوع حریق تاکید کرد و گفت :مهمترین
وجه آتش ســوزی پیشگیری اســت چون هنگام
وقوع حریق حتی اگراطفاء صورت گیرد خســارات
خود را به جای میگذارد .به همین دلیل امســال
تشــکیل تیمهای واکنش ســریع به منظوراعزام
بهموقع نیروها برای اطفای حریق را به عنوان یکی
ازمهمترین اقدامات دراستانها در دستور کار قرار
دادیم.
وی افزود :این تیمهای واکنش ســریع مســئول
ســتاد ،مسئول پشــتیبانی و فرماندهی دارند و از
اعضای مشــخص تشکیل شدهاند که با استقرار در
نقاط مختلف به محض اطالع از وقوع آتشســوزی
بــه محل اعــزام میشــوند .کارها بــرای اعضای
این تیمها طبقهبندی شــده اســت واعــزام نیرو
و هماهنگیها بــا نیروی انتظامی ،ســازمانهای
مردمنهــاد و جوامع محلــی از طریق این تیمهای
واکنش ســریع به ســرعت صورت میگیرد .هدف
آن اســت که از طریق این تیمها از گسترش آتش
ســوزی در مناطــق جلوگیری و آتــش درهمان
لحظات اولیه وقوع اطفاء شــود.فالحی با اشــاره
به اینکــه در قالب دســتورالعملها مجموعهای از
وظایف برای اســتانها در مقابلــه با حریق تعیین
شده است تا بتوانیم پیشگیری را با جدیت اجرایی
کنیم ،اظهارکرد :کانونهای وقوع حریق در هریک
از استانها ،شناسایی شــده و اکیپهای سیار در
نقاطــی که احتمال وقوع آتشســوزی باالســت،
مستقرمیشوند .این اکیپها باید ادوات سبک مثل
کپسول آتشخاموشکن وآتشکوب داشته باشند
تا درمرحله ابتدایی وقوع حریق ،آن را اطفاء کنند.

