
در شرايطي كه قربانيان كرونا در دنيا در حال 
ركوردزني اس�ت و مرگ ه�اي چندين هزار 
نفره در امري�كا و اروپا، وحش�ت از ويروس 
تاجدار را در دنياي غرب بيش�تر و بيش�تر 
مي كند، در ايران با به كارگيري ظرفيت 260 
هزار بسيجي و اجراي طرح شهيد حاج قاسم 
سليماني، تاكنون 61 ميليون نفر غربالگري 
شده اند. همين مسئله هم موجب شده تا طي 
روزهاي اخير، ش�اهد تثبيت آمار دو رقمي 
فوتي هاي كرونا باش�يم. اين در حالي است 
كه به گفته سردار س�ليماني رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين با توجه به ظرفيت موجود 
۵00 ه�زار نفري بس�يجيان در اي�ن طرح، 
ظرفيت هاي بيشتري براي به كارگيري وجود 
دارد. در عين حال و با وجود گام بلند مقابله با 
كرونا در طرح شهيد سليماني، سرماي هوا، 
برداشته شدن محدوديت ها و باز شدن پاي 
ويروس كروناي انگليس�ي به كشور، اوضاع 
را شكننده مي كند و هش�دار مي دهد براي 
از دست ندادن دس�تاوردهاي طرح شهيد 
سليماني بايد حس�اب ش�ده تر عمل كرد. 

طي 24 ساعت منتهي به روز يك شنبه 5 بهمن 
ماه و بر اس��اس معيار هاي قطعي تشخيصي، 5 
هزار و ۹45 بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در 
كشور شناسايي شد كه 4۳۷ نفر از آنها بستري 
ش��دند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور 
به يك ميليون و ۳۷2 هزار و ۹۷۷ نفر رس��يد. 
در همين زمان ۸۹ بيم��ار كوويد۱۹ جان خود 
را از دس��ت دادند و مجم��وع جانباختگان اين 
بيماري به 5۷ هزار و ۳۸۳ نفر رس��يد.  تا كنون 
يك ميليون و ۱۶4 ه��زار و ۷۹4 نفر از بيماران  
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
4 هزار و ۹۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 

وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارند. بر اساس آخرين تحليل ها، ۱۸ شهرستان 
كشور در وضعيت نارنجي، ۱54 شهرستان در 
وضعيت زرد و 2۷۶ شهرستان در وضعيت آبي 
قرار دارند و هم اكنون هيچ شهري در كشور قرمز 
نيست و اين دستاوردي است كه با اجراي طرح 
شهيد حاج قاسم سليماني به دست آمده است. 

  اعجاز طرح شهيد سليماني 
سرلشكر حسين سالمي، فرمانده كل سپاه در 
جلس��ه قرارگاه امام رضا )ع( با اشاره به اجراي 
موفق طرح سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني 
افزود:» اين طرح توانسته است در مدتي كوتاه 
اعجازگونه عمل و از اين طريق آمار فوتي هاي 
ناشي از ابتال به بيماري كرونا را دورقمي كند، اما 
در عين حال كاهش آمار هاي مربوط به ابتال و 
مرگ و مير كرونا نبايد انگيزه ها را براي رعايت 
دستورالعمل هاي بهداش��تي و نيز تالش ها را 

براي مقابله با آن كاهش دهد.«
  غربالگري 61 ميليون نفر 

سردار سرتيپ پاسدار غالمرضا سليماني، رئيس 
سازمان بسيج مس��تضعفين هم در اين جلسه 
در گزارشي از اجراي طرح ش��هيد حاج قاسم 
سليماني گفت:» تاكنون در قالب طرح مقابله با 
كرونا موسوم به طرح شهيد سپهبد حاج قاسم 
س��ليماني ۶۱ ميليون نفر از جمعيت كش��ور 
غربالگري ش��ده اند و در اين چارچوب بيش از 
2۶۰ هزار بس��يجي به كار گرفته ش��ده اند كه 
هنوز با توجه به ظرفيت موجود 5۰۰ هزار نفري 
بسيجيان در اين طرح، ظرفيت هاي بيشتري 

براي به  كارگيري داريم.«
 به گفته وي بيش از 4 ميليون س��فير سالمت 
در طرح ش��هيد س��ليماني همكاري مي كنند 
كه نقش مؤثري در پيش��برد موف��ق اين طرح 

داشته اند. 

سردار سليماني با اش��اره به شناسايي مواردي 
از ابتال به ويروس جهش يافته كرونا در كش��ور 
و نزديك ش��دن به پايان س��ال و افزايش ديد و 
بازديدها تأكيد كرد:» جدي گرفتن هر چه بيشتر 
دستورالعمل هاي بهداش��تي براي جلوگيري از 

افزايش آمارهاي كرونايي ضروري است.«
وي اف��زود:» در ادام��ه اج��راي طرح ش��هيد 
سليماني، براي بهمن و اسفند اقدامات بيشتري 
را پيش بيني كرده ايم. در اين چارچوب عالوه بر 
تداوم اين طرح يك مرحله ريشه كني را هم با 
همكاري وزارت بهداشت و درمان برنامه ريزي 
خواهيم كرد و اميدواريم بتوانيم اين مرحله را 
در فروردين و ارديبهشت سال آينده عملياتي 
كنيم و از اين طريق بيماري كرونا را در كشور 

كاماًل ريشه كن كنيم.«
  نگراني از جهش و چرخش كرونا

سعيد نمكي در بازديد از ستاد پليس راهور ناجا 
و تكريم و تجليل از خدمات  پليس راهور  وزير 
بهداشت تأكيد كرد:» اين ويروس بسيار پيچيده 
اس��ت و هر لحظه ممكن اس��ت شكل خاصي 
را از خودش بروز دهد كه با ش��كل قبلي و نوع 
عالمت هاي قبلي كاماًل متفاوت باشد. ما نگران 
موج سفرهاي آينده هستيم. يكي از دغدغه ها 
در استان هرمزگان، سفرهاي سنگين به جزاير 
جنوب كشور بود. وقتي ويروس جهش يافته به 

چرخش درآيد، بسيار خطرناك است.«
وي با اشاره به جهش ويروس كرونا در انگليس 
گفت: »امروز اثبات ش��د كه انگليسي ها دروغ 
گفتند كه ويروس جهش يافته فقط ۷۰ درصد 
قدرت سرايتش باال رفته است، بلكه چند شب 
قبل بعد از مدت ها اعالم كردند كه اين ويروس 
هم بيماري زايي اش باالت��ر و هم مرگ زايي آن 
بيش��تر اس��ت. اين جهش فقط مختص اروپا 
نيست، بلكه در هر اقليمي مي تواند اتفاق بيفتد. 

ويروس نه به پاس��پورت نياز دارد و نه به ويزا. 
همانطور كه ويروس ووهان را در قطب جنوب 
يافتيد، ويروس انگليس ه��م مي تواند در دنيا 

بچرخد.«
وزير بهداشت با تأكيد بر اينكه ما به پهنه چندين 
كشور اروپايي پهنه اقليم و تنوع ژنتيك و قوم 
و رفتارهاي اجتماعي داريم، افزود:» جهش در 
ويروس در درون مرزه��ا پديده غيرمنتظره اي 
نيست. آنچه مي تواند ما را گرفتار طوفان كند، 
چرخش ويروس است. خيلي نگران اين چرخش 

هستيم.«
 ورود اولين بخش واكسن كرونا به كشور

طي روزهاي آتي
نمكي با اش��اره به وضعيت ورود واكسن كرونا 
در كش��ور گف��ت:» در روزهاي آين��ده اولين 
پارت هاي واكس��ن وارداتي را از منابع مطمئن 
وارد خواهيم كرد و بر اين اساس واكسيناسيون 
را براي گروه هاي آسيب پذير آغاز مي كنيم. در 
عين حال س��اخت واكس��ن ملي مان با تالش 
ش��بانه روزي پيش مي رود و در آينده نزديك 
يكي از مراكز مهم س��اخت واكس��ن بيماري 

كوويد ۱۹ در جهان خواهيم بود.«
  امس�ال راهپيماي�ي 22 بهم�ن برگزار 

نمي شود
 عليرضا رئيسي، سخنگوي س��تاد ملي كرونا و 
معاون بهداشت وزارت بهداشت هم با اشاره به 
مصوبات جديد ستاد ملي مقابله با كرونا اظهار 
كرد:»ميزان همه گيري و كش��ندگي ويروس 
كرونا افزايش يافته اس��ت. تاكنون ۶۰ كشور، 
ويروس كروناي انگليسي را شناسايي كرده اند. 
اين ويروس قدرت بيش��تري دارد و جوانان را 
درگير مي كند و ام��كان جهش كرونا در داخل 
كش��ورمان هم وج��ود دارد و همي��ن موضوع 

زمينه ساز موج چهارم خواهد شد.« 
سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا به تغيير 
ش��يوه مراسم هر س��ال در مراس��م 22 بهمن 
اشاره كرد و گفت:» امسال برخالف سال هاي 
گذشته راهپيمايي و پياده روي نخواهيم داشت 
و حركت مردم با موتور سيكلت و با رژه خودرو ها 
برگزار مي ش��ود، بنابراين امسال در كل كشور 
در سالگرد انقالب اسالمي سخنراني نخواهيم 
داشت و تنها س��خنراني از صدا و سيما پخش 

خواهد شد.«
  اضطراب 2 هفته بعد 

نادر توكلي، معاون درمان ستاد مقابله با كرونا 
در كالنشهر تهران نيز ضمن ابراز نگراني از بروز 
موج چهارم كرونا از اواسط بهمن ماه در كشور 
گفت:» افزايش آمار بيماران س��رپايي، افزايش 
ميزان بروز بيم��اري در ك��ودكان و نوجوانان 
زير 2۰ سال طي دو الي س��ه ماه اخير و طرح 
بحث بازگش��ايي مدارس چند عاملي هستند 
كه اين پيش بيني و پيشگويي را ايجاد مي كنند 
كه امكان اينكه آغاز موج چهارم بيماري را در 
اواسط بهمن ماه شاهد باشيم؛ اين موضوع بسيار 
خطرناك است؛ چراكه هنوز واكسيناسيون هم 

آغاز نشده است.«
وي با بيان اينكه در تعطيالت اخير موج سفرها 
را به استان هاي شمالي و جنوبي كشور شاهد 
بوديم، گفت: »نتيجه عادي انگاري ها را دو هفته 

بعد از رفتارهاي پرخطر خواهيم ديد.«
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حمله سايبري امريكا به مراسم بزرگداشت حاج قاسم ناكام ماند

غربالگري 61 ميليون ایرانی با 260 هزار بسيجي
فرمانده بسيج: 4 ميليون سفير سالمت در طرح شهيد سليماني همكاري مي كنند

براي بهمن و اسفند اقدامات بيشتري پيش بيني كرده ايم

حمل�ه س�نگين 
س�ايبري از مبدأ   ويژه

امريكا به واح�د الكترونيكي دانش�گاه آزاد 
اسالمي، با هوشياري متخصصان فني آن واحد 

دفع شد. 

هفته گذش��ته برنامه اي با عنوان »سليماني؛ 
قهرمان صلح و همزيستي اديان« با همكاري 
معاونت فرهنگي دانشگاه و واحد الكترونيكي   
دانشگاه آزاد برگزار گرديد كه دو نفر از اعضاي 
اين نشست تهديد جاني شدند تا از حضور در 
آن خودداري كنند. پس از برگزاري بزرگداشت 
سردار سليماني نيز حمله س��نگين سايبري 
به س��رورهاي س��امانه آموزش مجازي واحد 
الكترونيك دانش��گاه آزاد اس��المي موسوم به 

»وادانا« انجام شد. 
در همين رابطه روز گذش��ته، عزي��ز نجف پور 
آقابيگل��و رئيس دانش��گاه آزاد اس��المي واحد 
الكترونيكي و دبير شوراي فضاي مجازي دانشگاه 
آزاد اس��المي گفت: »پس از برگ��زاري همايش 
يادبود حاج قاسم سليماني در واحد الكترونيكي 
دانشگاه آزاد اسالمي، سامانه هاي اين واحد مورد 
حمله شديد سايبري از سوي امريكا قرار گرفتند 
كه با هوش��ياري متخصصان فني آن واحد، اين 

حمله دفاع شد.«
نجف پ��ور آقابيگل��و ادام��ه داد: رئي��س واحد 
الكترونيكي دانش��گاه آزاد اس��المي با اشاره به 
اينكه حمله س��ايبري از س��وي امري��كا انجام 
ش��ده بود، گفت: »وادان��ا« بزرگ ترين س��امانه 
آموزش مجازي كش��ور است و كارشناسان فني 
يك اختالل گسترده در سرورها و زيرساخت هاي 
بين المللي اين س��امانه را رهگيري كردند كه با 

تالش متخصصان اين واحد حمل��ه در كمتر از 
يك س��اعت دفع شد و ش��رايط به حالت عادي 

بازگشت.«
وي با بيان اينكه بع��د از دفع حمله س��ايبري، 
دشمن دس��ت از تهديد برنداش��ت، ادامه داد: 
»پس از ناكام ماندن حمله سايبري، ايميل هاي 
تهديدآميز ديگري به آدرس پست الكترونيكي 
بنده به عنوان رئيس واحد ارس��ال ش��د كه اين 
موضوع پيش از اين س��ابقه نداشته اس��ت. اين 
نش��ان مي دهد كه دش��منان حتي از ن��ام و ياد 
چهره هاي مقاومت هم واهمه دارند و مي ترسند 
كه شخصيت هاي مذاهب و اديان مختلف منطقه 
حول مكتب شهيد سليماني دور هم جمع شوند 

و گفت وگو كنند.«
دبير شوراي فضاي مجازي دانشگاه آزاد اسالمي 

با اش��اره به اينك��ه واحد الكترونيكي دانش��گاه 
آزاد اس��المي با هدايت ها و حمايت هاي رياست 
دانش��گاه آزاد اس��المي، در دوره كرونا توانسته 
قسمت اعظمي از فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي، 
دانشجويي و فرهنگي دانش��گاه آزاد اسالمي و 
بسياري از ارگان ها و مؤسسات را مجازي سازي 
كند، تأكيد كرد: »امروز دانش��گاه آزاد اسالمي 
در حوزه آموزش مجازي از لحاظ كمي و كيفي 
پيشرو است و طبعاً هم از حيث توفيقات در عرصه 
مجازي سازي دانشگاه و هم از حيث رويكردهاي 
فرهنگي و گفتماني  ك��ه در عرصه بين الملل در 
پيش گرفته و به دنبال تقويت هژموني فرهنگي، 
علمي و تخصصي جبهه مقاومت اس��ت، موجب 
ناراحتي برخي شده،بنابراين عجيب نيست كه 

مورد حمله قرار گيرد.«

نجف پور آقابيگلو افزود: »نظام سلطه از طريق 
فضاي مج��ازي و به ص��ورت خ��اص از طريق 
پلتفرم هاي مختلف اقدام به توسعه تسلط خود 
بر ملت ها مي كند و ما براي حفظ استقالل مان 
چاره اي جز تقويت و توس��عه حكمراني فضاي 
مجازي خودم��ان نداريم و حتماً اي��ن فرآيند 
نيازمند معماري مستقل فضاي مجازي كشور 
و توسعه پلتفرم هاي بومي است و دانشگاه آزاد 
اس��المي به دليل بدنه بزرگي كه دارد مي تواند 
نق��ش مهمي در اي��ن عرصه ايفا كن��د. در اين 
ميان واحد الكترونيكي با توجه به ظرفيت هاي 
منحصربفرد خود در حوزه آم��وزش مجازي و 
تجربه اي بيش از ۱5 سال در اين زمينه، نه تنها 
توانس��ته در راستاي تحقق اس��تقالل مجازي 
دانشگاه آزاد اسالمي كمك هاي شايان توجهي 
كند، بلكه بس��ترهاي تجربي و علمي خود را با 
تمامي ارگان ها، س��ازمان ها و مراكز آموزش��ي 

عالقه مند به اشتراك گذاشته است.«
رئيس واحد مجازي دانشگاه آزاد اسالمي در پايان 
با اشاره به اينكه جهان اس��الم و محور مقاومت 
ظرفيت بس��يار بااليي براي تعام��الت علمي و 
آموزشي و پژوهشي دارد، تصريح كرد: »دانشگاه 
آزاد اسالمي در ايام كرونا و بعد از آن مي تواند با 
تكيه بر سامانه هاي مجازي  و ظرفيت هاي واحد 
الكترونيكي نيازه��اي آموزش هاي آكادميك و 
همچنين آموزش هاي عمومي آنه��ا را برآورده 
كند و در اين ميان واح��د الكترونيكي كاتاليزور 
مسير تقويت دانشگاه آزاد با جهان اسالم خواهد 
بود. ما با همكاري امور بين الملل و ساير واحدهاي 
دانش��گاه آزاد اس��المي به جد دنب��ال ارتباط با 
نخبگان و بدنه دانشگاهي و علمي جهان اسالم و 

محور مقاومت هستيم.«

 رئيس شوراي شهر تهران گفت: بودجه ۱4۰۰ شهرداري تهران ۳5 
هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه 25 درصد نسبت به بودجه 

سال ۹۹ افزايش داشته است. 
 رئيس كميته امداد امام خميني نس��بت به رفع مش��كل مس��كن 

مددجويان اين كميته تا سه سال آينده ابراز اميدواري كرد. 
 مدير كل دفتر امور مراكز توانبخش��ي و مراقبتي سازمان بهزيستي 
تعرفه هاي خدمات مراقبت در منزل و خدمات توانبخش��ي در منزل 
را اعالم كرد كه طبق آن تعرفه خدمات مراقب��ت در منزل معلوالن و 

سالمندان 2۰ درصد افزايش داشته است. 
 معاون شهردار تهران از افزايش عوارض صدور پروانه هاي ساختماني 
در پايتخت خبر داد و گفت: ميزان اين عوارض تعيين كننده قيمت ملك 

نيست و جهت انجام پروژه هاي عمراني استفاده مي شود. 
 وزير آموزش و پرورش گفت: 22 درصد واحدهاي آموزشي در كشور 

نيازمند مقاوم سازي و بازسازي است. 
 مدير كل دفتر سالمت و امور تندرستي وزارت آموزش و پرورش با 
اش��اره به وضعيت حضور دانش آموزان در مدرسه در روزهاي ابتدايي 
بهمن ماه، توصيه هايي به خانواده ها داشت و گفت: خانواده ها مسائل 
بهداش��ت فردي را به فرزندان خود آموزش دهند و بر آن تأكيد كنند. 
مخصوصاً استفاده از مواد ضدعفوني براي دست و زدن ماسك به صورت 

دائم توصيه مي شود. 
 معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران از تمديد مهلت دريافت 
معاينه فني رايگان ويژه تاكسي هاي پايتخت تا پايان دهه مبارك فجر 

خبر داد. 
 مدير كل درمان مستقيم سازمان تأمين اجتماعي گفت: تأخير در 
پرداخت هزينه هاي اسناد پزشكي بيمه شدگان تأمين اجتماعي فقط 

در تهران رخ داده و طي يك ماه آينده برطرف خواهد شد. 

برگزاري اردوهاي راهيان نور دانش آموزي
در »شاد«  از دهه فجر تا نيمه فروردین

اردوه�اي راهي�ان ن�ور دانش آم�وزي در بس�تر فض�اي مجازي 
براي حداق�ل 4 ميلي�ون دانش آم�وز در ش�اد برگزار مي ش�ود. 
برگزاري اردوهاي راهيان نور دانش آموزي در بس��تر فضاي مجازي از 
دهه فجر تا نيمه فروردين در بستر سامانه شاد براي حداقل 4ميليون 
دانش آموز با كمك آموزش وپرورش، اداره فعاليت هاي اردويي، بسيج 

دانش آموزي و بسيج فرهنگيان خواهد بود. 
در راس��تاي فعاليت برگزاري اردوهاي راهيان نور، از س��وي معاونت 
پرورش��ي و فرهنگي، دس��تورالعمل اجراي��ي اردوه��اي راهيان نور 
دانش آموزي در بستر فضاي مجازي در سال تحصيلي ۱4۰۰- ۱۳۹۹ 

به ادارات كل استان ابالغ  شده است. 
در بندهايي از اين دس��تورالعمل، ب��ه توليد محت��واي الكترونيكي و 
بارگذاري آنها در كانال هاي ش��بكه شاد اس��تاني و كشوري در زمينه 

اجراي اردوهاي راهيان نور در بستر فضاي مجازي اشاره شده است. 
همچنين در اين دستورالعمل ذكر شده است حضور تمامي دانش آموزان 
و اولياي آنان در اردوهاي راهيان نور در بستر فضاي مجازي اختياري 
و رايگان است و براي شركت كنندگان در اين اردوها، گواهي اتمام اردو 

صادر مي شود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  يک

حسین سروقامت

قانون مبارزه با قاچاق چوب
قانون دلخواه قاچاقچيان

قاچاقچيان به خوبي حفره هاي قانون قديمي مبارزه با 
قاچاق چوب را مي شناسند و از آن سوء استفاده مي كنند

از آنجاي�ي  كه كلم�ه نگه�داري در متن قان�ون مبارزه ب�ا قاچاق 
چوب قي�د نشده اس�ت، وقتي محموله  قاچاقي در مكاني كش�ف 
مي شود، محاكم قضايي به اس�تناد اينكه محموله قاچاق در زمان 
حمل توقيف نشده اس�ت، متهم�ان را تبرئه مي كنن�د. اين قانون 
در س�ال 1346 تدوين و اجرايي شده اس�ت و بايد بازنگري شود. 
بيش از نيم قرن از عمر قانون مبارزه با چوب مي گذرد و هرگز با اقتضائات 
زمانه به روز نشده است. همين مسئله باعث شده تا قاچاقچيان به خوبي 
حفره هاي اين قانون را شناسايي و از آن به نفع خود سوء استفاده كنند. 

 قاچاق چوب حتي با پرايد
چوب  درختان جنگلي را در س��ال هاي گذش��ته فق��ط افرادي خاص 
قاچاق مي كردند، اما امروزه با گران ش��دن چوب و سود زياد حاصل از 
خريد و فروش آن، افراد زيادي با ماشين هايي مثل پرايد، چوب قاچاق 
مي كنند.  نيروهاي فعال منابع طبيعي در همه حال، قاچاقچيان چوب 
را تحت نظر دارند و از ظرفيت بسيج، عالقه مندان به طبيعت و نيروهاي 
بومي نيز اس��تفاده مي كنند و امس��ال هزار و 5۳۶ اصله چوب آالت با 
حجم كلي ۱2 هزار و 4۷5 متر مكعب و صدها كيلوگرم هيزم و ذغال 
ساخته شده از درختان جنگلي كشف و ضبط و پرونده هاي تخلف به 
دادگاه ارجاع شده است.  در سال هاي اخير در كنار حوادث و اتفاقاتي 
مانند سيل، آتش س��وزي، آفات و بيماري ها و خشكسالي كه باعث از 
بين رفتن جنگل ها مي ش��ود، همه روزه اخباري از حوزه قاچاق چوب 
نيز به گوش مي رسد.  ضمن اينكه ش��اهد تغيير در شگردهاي قاچاق 
چوب هستيم و برخي از كشفيات در داخل خودروهاي سواري بوده و 
برخي از قاچاقچيان خانواده خود را به همراه دارند! اما مشكل بزرگ، 
همان قديمي بودن قانون مبارزه با چوب اس��ت كه مورد سوء استفاده 

قاچاقچيان قرار مي گيرد. 
 قانون بازدارنده نيست

در همين رابطه روز گذش��ته، معاون حفاظت و امور اراضي س��ازمان 
جنگل ها و مراتع كشور به خبرگزاري مهر گفت: » قانون مبارزه با قاچاق 
چوب در سال ۱۳4۶ تدوين و اجرايي شده است و بايد بازنگري شود.«

رضا افالطوني با تأكيد بر لزوم بازنگري در قانون مبارزه با قاچاق چوب 
افزود: »قان��ون مبارزه با قاچاق چ��وب، از بازدارندگ��ي الزم برخوردار 
نيس��ت.« وي با بيان اينكه در م��اده 4۸، فقط حمل چ��وب به عنوان 
قاچاق چوب تلقي شده اس��ت، گفت: » چون كلم��ه نگهداري در متن 
قانون قيد نشده است، وقتي محموله قاچاقي در مكاني كشف مي شود، 
محاكم قضايي به اس��تناد اينكه محموله قاچاق در زمان حمل توقيف 
نشده اس��ت، متهمان را تبرئه مي كنند.« معاون حفاظت و امور اراضي 
سازمان جنگل ها و مراتع كش��ور همچنين با تأكيد بر اينكه بر اساس 
قانون فعلي، حمل چوب قاچاق در داخل ش��هر هم قاچاق محس��وب 
نمي شود، گفت: »قاچاقچيان چوب در محاكم قضايي از اين خأل هاي 
قانوني استفاده و تبرئه مي ش��وند.«  افالطوني همچنين سوء استفاده 
قاچاقچيان از قانون كاهش حبس تعزيري را از ديگر مشكالت مقابله 
با قاچاقچيان چوب خواند و افزود: »اين قانون با نگاه رأفت اس��المي و 
كاهش جرم انگاري تصويب شد، اما در عمل باعث عدم ترس برخي از 
قاچاقچيان چوب شده و نياز است قضات محترم براي كاهش حبس اين 

قاچاقچيان حساسيت و سختگيري بيشتري داشته باشد.«
 دوپينگ قاچاقچيان با اصالح قانون

مسئوليت رسيدگي به قاچاق و حمل چوب هاي جنگلي و تهيه هيزم و 
ذغال در حالي در سال ۹۳ از محاكم قضايي سلب شد و در حيطه وظايف 
دس��تگاه اداري تعزيرات حكومتي قرار گرفت كه قاچاق چوب يكي از 
مهم ترين چالش هاي منابع طبيعي كشور بود و به اعتقاد كارشناسان در 

آن زمان، با اين كار قاچاق چوب شتابي دو چندان مي گيرد. 
بر اس��اس قوانين منابع طبيعي حمل چوب، هي��زم و ذغال حاصل از 
درختان جنگلي در تمام نقاط كشور ممنوع است و تا سال ۹2 مرتكبين 
به اين جرائم برابر با قانون مجازات قاچاق كاال و ارز كه در صالحيت ذاتي 
دادس��راهاي عمومي و انقالب بود، تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات 

موضوع اين قانون در حق آنان اعمال مي شد. 
برهمين اساس تمامي پرونده هاي مربوط به حمل و كشف ذغال و هيزم 
جنگلي توس��ط محاكم قضايي مورد رس��يدگي قرار مي گرفت و برابر 
قانون مرتكبين اين جرائم به مجازات ه��اي كيفري بازدارنده محكوم 
مي شدند.  اما در ماه هاي پاياني سال ۱۳۹2 نمايندگان مجلس وقت با 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، به ماده 4۸ قانون منابع طبيعي 
كه حمل چوب و ذغال جنگلي را در تمام نقاط كشور ممنوع مي دانست، 
تأكيدي نكردند؛ يعني برخالف س��اير بخش ها مانند محيط زيس��ت، 
بهداش��ت  و ميراث فرهنگي كه داراي قوانين و جرايم خاص هستند و 
صراحتاً موارد قانوني آنها قيد شده است، هيچ اشاره اي به جرايم خاص 

منابع طبيعي نشد. 
اصالحيه قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، كاالهاي ممنوعه را مشمول 
رسيدگي در محاكم قضايي دانسته و بر خالف قانون قديم، تهيه و حمل 
ذغال و چوب هاي جنگلي را در ش��مار كاالهاي ممنوع��ه قرار نداده و 
صالحيت رسيدگي به اين گونه جرايم منابع طبيعي را از محاكم قضايي 

سلب و در صالحيت دستگاه تعزيرات حكومتي قرار داد. 
بي شك اين خطاي قانون گذاري كه مجازات هاي بازدارنده كيفري عليه 
قاچاقچيان را منتفي كرده است، روند قاچاق ذغال و چوب هاي جنگلي 
را شتابي غيرقابل مهار بخشيد و ادرات منابع طبيعي را در مقابله با اين 

پديده نابودگر با چالش هاي جدي مواجه كرد. 
 رشد 40 درصدي قاچاق چوب در گيالن

اوايل دي م��اه نيز فرمانده ي��گان حفاظ��ت اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري گيالن گفت: » از ابتداي س��ال تاكنون تعداد هزار و 2۰۷ 

پرونده قاچاق داشتيم كه رشد 4۰ درصدي داشته است.«
محمد قرباني لرد با اش��اره به اينكه قاچاق چوب فقط مربوط به قاچاق 
چوب آالت جنگلي نيست، به تسنيم گفت: »استان گيالن 5۰ درصد 
زراعت چوب كشور را دارد و در برخي از موارد فرد در اراضي ملي اقدام 
به كاش��ت چوب كرده و بدون هماهنگي اقدام به برداشت آن مي كند 
كه در صورت كش��ف اين چوب آالت خودروي حامل توقيف مي شود 
و با اعمال ماده 4۸ قانون فرد متخلف را به سازمان تعزيرات حكومتي 

معرفي مي كنيم.«
وي افزود: »از ابتداي سال تاكنون تعداد هزار و 2۰۷ فقره پرونده قاچاق 
چوب آالت و تعداد ۳۱ هزار و ۷۳۱ اصله چوب آالت مكشوف داشتيم 
كه هر كدام به ترتيب نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4۰ و ۹ درصد 
افزايش داشتند، حجم اين چوب آالت هزار و 22 مترمكعب بوده كه ۱۶ 
درصد كاهش داشته است. سال گذش��ته آمار نسبتاً خوبي را در حوزه 
قاچاق داش��تيم، اما با توجه به افزايش قيمت چوب آالت و همچنين از 
اسفند ماه با شروع كرونا و افزايش بيكاري و مشكالت معيشتي شاهد 

افزايش معضل قاچاق چوب در استان گيالن هستيم.«
 ناگفته نماند كه پس از اجراي طرح تنفس جنگل در ش��مال كش��ور 
و ممنوعيت بهره برداري از جنگل هاي س��ه اس��تان گيالن، مازندران 
و گلستان، قاچاقچيان چوب مس��يرهاي ديگري براي چوب تراشي و 
قطع درختان و قاچاق آنها انتخاب كردن��د. كاميون هاي حمل چوب  
درختان باغ ها در منطقه الموت، باغ تراش��ي ها و هجوم به جنگل هاي 
زاگرسي و جنگل هاي كردستان نتيجه مصون نماندن تمامي گستره 
جنگلي كشور دست اندازي قاچاقچياني اس��ت كه به محدوديت هاي 

قانون اشراف دارند. 

كرم ابريش�م اگر به پيله اي تنگ و تاري�ك راه نمي يافت؛ اگر 
آسودگي پيش�ه مي كرد و در دل پيله بال بال نمي زد، هرگز از 

پروانه اي زيبا و رنگارنگ سر بر نمي آورد!
دانه ش�ن نيز اگر به كف اقيانوس چسبيده بود؛ اگر هواي سفر 
به سرش نمي زد و وسعت دريا را بر تنگناي سينه صدفي ُخرد 

ترجيح مي داد، هيچ گاه به ُدر و مرواريد مبدل نمي شد!
اصاًل چرا از ذغال س�نگ مدفون شده در اعماق زمين غافليم؛ 
هزاران سال در مقابل فشار س�ر تسليم فرود آورده، سرانجام 
به الماسي درخشان تبديل مي شود. زيباترين و گرانبهاترين 

جواهري كه در همه عمر ديده ايم!
دوستان! اگر زمان به س�ختي مي گذرد، اگر فش�ار زندگي بر 

ُگرده مان سنگيني مي كند، اگر. . . 
ش�ايد خدا دارد روي ما كار مي كند، تا ناب تري�ن نمونه از نوع 

خود شويم! 
خيلي بعيد است؟
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یك ميليون و 800 هزار تومان
 حداقل حقوق سربازان در سال آینده

نايب رئي�س كميس�يون تلفي�ق بودج�ه روز گذش�ته از مصوبه 
اين كميس�يون در قال�ب كميته تبص�ره 14 ب�راي تعيين حقوق 
س�ربازان خبر داد و اعالم كرد كه با اين مصوبه، حقوق س�ربازان 
در س�ال آينده ي�ك ميلي�ون و 800 ه�زار توم�ان خواه�د بود. 
سيدمحسن دهنوي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به نشست ديروز كميسيون تلفيق بودجه در قالب كميته تبصره 
۱4 گفت: با تصويب حاضران در اين جلس��ه، حقوق سربازان در سال 

آينده ۷5 درصد حقوق پايور تعيين شد. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: براساس 
اين مصوبه حداقل حقوق سربازان در سال آينده يك ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان خواهد بود كه در موارد مختلف، مزاياي س��ربازان از جمله حق 

مناطق مرزي، حق منطقه بد آب و هوا به آن افزوده خواهد شد. 
گفتني است حقوق پايور، كمترين حقوق پايه در نيروهاي مسلح است. 
مصوبات كميسيون تلفيق پس از تصويب در صحن علني مجلس و تأييد 

شوراي نگهبان به قانون تبديل شده و براي ابالغ اجرا خواهد شد. 
در همين رابطه چندي قبل يك سرباز در صفحه اينستاگرام خود نوشته 
بود: » چرا هيچ كس به فكر ما نيست؟ آخر با 2۰۰ هزار تومان چه خاكي 
بر سرمان بريزيم؟  حاال من نامزد دارم و مي گويند تقصير خودت هست 
كه پولت نمي رس��د، اما خداييش بگوييد يك سرباز بيچاره كه از صبح 
تا شب و از شب تا صبح در پادگان اس��ت مگر منبع در آمد ديگري هم 
دارد كه 2۰۰ هزار تومان كف دستش مي گذارند؟ مگر ما چند سال سن 
داريم كه از قبل هم پس انداز هم داشته باشيم؟ تازه من كه كارم خوب 
بود تمام پس اندازم خرج شد بقيه كه از پشت نيمكت دبيرستان آمده و 
پس اندازي هم ندارند مدام بايد دست شان جلوي اين و آن دراز باشد.«

به  دليل حقوق اندك سربازي، برخي از افرادي كه شغل آزاد دارند، براي 
اينكه مشكلي برايش��ان از بابت نرفتن به خدمت سربازي پيش نيايد، 
بدون آزمون وارد دانشگاه مي شوند تا محروميت هاي اجتماعي شامل 
حال اين افراد نش��ود. از طرفي به دليل اينكه برخي از افرادي كه شغل 
آزاد دارند نياز به رفتن به خارج از كشور دارند، از معافيت هاي تحصيلي 

استفاده مي كنند تا با مشكل مواجه نشوند. 

علیرضا سزاوار

 خبرگزاري تسنيم


