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هرمزگان

 //سال سی ام //

 //شماره // 2956

بخشش قاتل در هرمزگان

فرمانده انتظامی هرمزگان :

دستگیری هشت شرور و راهزن مسلح
گروه حوادث :

به گزارش مهر ،سردار عزیزا ...ملکی بیان داشت :در پی درگیری
مسلحانه  ۱۸آبان ماه سال جاری بین اشرار مسلح و ماموران
انتظامی در ایست و بازرسی «فاریاب رودان» و هالکت یکی از
اشرار ،شناسایی سایر اعضای این باند به صورت ویژه در دستور
کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.وی افزود :ماموران
با انجام کار اطالعاتی  ،تحقیقات گسترده و فنی با رد زنی این
اشرار ،یک دستگاه پژو  ۴۰۵را در ایست و بازرسی کنجی متوقف
و چهار سرنشین آن را که از اشرار سابقه دار و متواری هستند را
طی اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند.سردار ملکی اذعان داشت:

در بازجویی های انجام شده از این افراد مشخص شد که گروه
دیگری از اشرار قصد دارند با یک دستگاه اتوبوس از مسیر کهگ
به بندر عباس وارد استان شوند که که با انجام کار اطالعاتی و در
اقدامی ضربتی در این زمینه سه شرور دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به دستگیری یکی دیگر
از اعضای این اشرار ،در ایستگاه بازرسی فاریاب تصریح کرد :این
اشرار از سال  ۹۲تاکنون اقدام به راهزنی مسلحانه می کردند و
سال  ۹۳منجر به شهادت یکی از ماموران انتظامی در ایستگاه
شهید میرزایی شدند.وی خاطرنشان کرد :همچنین اخاذی از
اتباع خارجی بیگانه خارجی در مناطق کوهستانی ،راهزنی ،قتل،
سرقت مسلحانه ،درگیری مسلحانه و ضرب و شتم از جمله جرائم
و سوابق این اشرار است.

آبخیزداری و پیشگیری از سیل
گروه حوادث :

به گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
استان هرمزگان طی روزهای  17لغایت  21آبان ماه در پی بارش
های حادث شده با سیل مواجه گردید ،طی این بارندگی که سراسر
هرمزگان را در برگرفت ،ابوموسی و میناب به ترتیب با  7و 169
میلیمتر کمترین و بیشترین دریافت بارش را شاهد بودند و سیل
مناطق وسیعی از شهرستان های حوزه غرب ،مرکز و شرق استان را
فراگرفت و خسارات زیادی را برجای گذاشت.

متاسفانه در اثر سیل و طوفان اخیر  15نفر جان باختند و بالغ بر
 200میلیارد تومان خسارت به تاسیسات زیربنایی ،اراضی زراعی،
اماکن شهری و روستایی وارد گردید.مدیر کل منابع طبیعی و
آبخیزداری هرمزگان گفت  :به استناد آمار مدیریت بحران استانداری
هرمزگان این سیل دارای خسارات جانی و مالی است .متاسفانه 15
نفر در اثر سیل و طوفان جان باختند 7 .نفر در شهرستان های
رودان ،میناب و بندرخمیر در سیل گرفتار و فوت شدند ،همچنین
در اثر غرق شدن یک فروند لنج صیادی در آب های کیش به دلیل
طوفان دریایی ناشی از سرعت سرعت باد  140کیلومتر در ساعت،
 6نفر کشته شدند و  2نفر نیز جسد آنان در سواحل بندرعباس از
دریا گرفته شد.
امید ذاکری گفت  :سیل همچنین خسارات مالی گسترده ای را
به بخش های مختلف در سطح استان وارد ساخت 750 ،منزل
مسکونی شهری و  440واحد مسکونی روستایی دچار آبگرفتگی
و خسارت شدند ،سیل  138میلیارد تومان به تاسیسات زیربنایی

(راه ،آب ،برق،تلفن و  17 ،) ...میلیارد تومان به اراضی کشاورزی
و همچنین  2میلیارد تومان به سازه های آبخیزداری و طرح های
منابع طبیعی خسارت وارد نمود.وی خاطر نشان کرد  :نتایج تجزیه
و تحلیل مقادیر سیل در حوزه آبخیز معرف و زوجی دهگین (به
تفکیک حوزه نمونه دارای طرح آبخیزداری و حوزه شاهد بدون
طرح آبخیزداری) بیانگر کاهش معنادار کلیه فاکتور های سیالب
در اثر اجرای فعالیت آبخیزداری است .این بررسی نشان می دهد،
فعالیت آبخیزداری به طور متوسط در  33.3درصد از موارد از وقوع
سیل جلوگیری و در  66.7درصد دیگر منجر به کاهش مقادیر سیل
گردیده است که به طور متوسط دبی پیک سیل  7برابر کاهش،
حجم سیالب  50درصد کاهش ،تاخیر در زمان تمرکز سیل به میزان
 18دقیقه و همچنین مدت زمان دوام سیل بیش از  4ساعت کاهش
یافته است.وی افزود  :سازه های آبخیزداری ،سامانه های جمع آوری
نزوالت جوی در عرصه های منابع طبیعی ،بند و بندسارهای مردمی
و آب انبارها در سطح استان آبگیری شدند .در این نوبت باران 5300
سازه آبخیزداری  158میلیون مترمکعب سیالب مهار کردند .شدت
خسارات در مناطق فاقد طرح های آبخیزداری در قیاس با حوزه
های دارای طرح آبخیزداری در این سیل محسوس بود .ضرورت
مطالعه و اجرای طرح آبخیزداری و پیشگیری از سیل در سطح
استان بعنوان اقدامی پیشگیرانه و فعالیتی در جهت حرکت از سمت
مدیریت بحران به مدیریت ریسک در هرمزگان و تقویت اعتبارات
آبخیزداری استان امری است که غفلت از آن منجر به تکرار حوادث
تلخ مشابه سیل اخیر خواهد بود.

جهان

ایدز ،دومین عامل مرگ و میر

گروه حوادث:شهرستانمیناببیشاز ۵۰سالاستبهعنوان
بزرگترین تامین کننده هندوانه کشور محسوب میشود اما
امسال باخسارت وارده به کشاورزان مینابی ،خبری از هندوانه
نیست.بهگزارشمهر،شهرستانمینابباکشتمحصولهندوانهخارج
از فصل در بیش از دو هزار و  ۵۰۰هکتار از اراضی کشاورزی خود و ارسال
به بازارهای کشور و همچنین حوزه خلیجفارس ،بزرگترین تأمینکننده
این محصول بهحساب میآید.روستای راونگ و زرتوجی از توابع بخش
مرکزی با جمعیت بیش از سههزارنفری ازجمله روستاهای شهرستان
میناب است که با کشت بیش از  ۸۰۰هکتار از اراضی خود به هندوانه
و برداشت بیش از ۲۰هزار تن محصول و همچنین ارسال آن به سراسر
کشور و حوزه خلیجفارس به قطب تولیدکننده این محصول تبدیلشده
است.این روستاها باسابقه دیرینه خود در بخش کشاورزی و تأمین
محصوالت باغی ،هرساله محصوالت زیادی را خارج از فصل وارد بازار
میکردند ،اما بارش شدید تگرگ در روستاهای راونگ و زرتوجی میناب
و وارد شدن خسارت به مزارع زیر کشت هندوانه ،تالش کشاورزان را
برای تأمین هندوانه سفره هموطنان خود بینتیجه گذاشت.این در حالی
است که کشاورزان مینابی با اخذ وام از بانکها و مقروض کردن خود نزد
مردم ،اقدام به کشت محصول هندوانه کرده تا با فروش آنها عالوه بر
امرارمعاش ،بدهیهای خود را نیز پرداخت کنند.گزارشهای کارشناسی
شده جهاد کشاورزی از اراضی کشت هندوانه در روستاهای راونگ،
زرتوجی ،چا غربال و تو کهور نشان میدهد که خسارت در بیش از ۴۰۰
هکتار از این اراضی  ۱۰۰درصد و حدود  ۳۰۰هکتار از مزارع دیگر بین
 ۵۰تا ۱۰۰درصد است.اما با توجه به درخواستهای مردمی از رسانه و
بازدید از این مزارع خسارت یافته عمق بحران برای کشاورزان بیش از آن
چیزی است که کارشناسان جهاد کشاورزی گزارش دادهاند .بازدید از
بیش از ۱۰مزرعه ۱۰تا ۵۰هکتاری نشان می دهد که خسارت واردشده
به محصول کشاورزان۱۰۰درصد است و آنها دیگر هیچ سرمایهای برای
کشاورزی و کشت گوجهفرنگی هم ندارند.
بارش تگرگ عامل اصلی نابودی هندوانه ها در اراضی
کشاورزی
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان میناب در گفتگو باخبرنگار مهر
در میناب ،بارش تگرگ در میناب را بیسابقه خواند و اظهار داشت:
شهرستان میناب با زیر کشت بردن بیش از  ۱۹هزار هکتار از اراضی
خود به محصوالت زراعی و بیش از دو هزار هکتار به محصوالت باغی به
یکیازمهمترینشهرستانهایکشورتولیدکنندهمحصوالتکشاورزی
و باغی تبدیلشده است.
ساالری افزود :بارشهای باران و تگرگ در روزهای اخیر در میناب با
واردکردن خسارات جبرانناپذیری به مزارع و محصوالت ،همه کشاورزان
منطقه را با مشکل مواجه کرده است.وی گفت :کشاورزان مینابی با
توجه به نزدیک شدن فصل برداشت محصول هندوانه ،آماده برداشت
و ارسال آن به بازار بودند که بارش باران و تگرگ و خسارات واردشده به
آنها ،همه مقدمات برای کشت محصول دیگر را از بین برده و آنها را
با بدهیهای سنگین روبرو کرده است.رئیس جهاد کشاورزی شهرستان
میناب از فرارسیدن سرفصل بدهی کشاورزان مینابی به بانکها خبر داد
و ابراز داشت :با خسارات وارده به محصول هندوانه ،کشاورزان دیگر قادر

رئیس پلیس راهور هرمزگان خبر داد :

گروه حوادث :

رئیس پلیس راهور هرمزگان گفت :اصالح معابر و اقدام های
راهنمای ترافیکی ،موجب کاهش 50درصدی تصادف های منجر
به فوت و 10درصدی تصادف های جرحی در قشم شده است.

سرهنگ محمدباقر سلیمی افزود :اصالح نقاط حادثه خیز ،خط
کشی معابر و بهبود کمی و کیفی خدمات پلیس راهور قشم ،از
دالیل اصلی بهبود وضعیت ترافیکی در این شهرستان به شمار
می رود.وی اظهار کرد :حذف سه نقطه حادثه خیز در قشم شامل
میدان طوال ،خیابان ولیعصر حد فاصل چهاراه رسالت تا سه راه
مخابرات و تقاطع بیمارستان قدیم این شهر از جمله اقدام های
انجام شده برای بهبود شرایط ترافیکی است.سرهنگ سلیمی با
بیان اینکه چهار نقطه حادثه خیز دیگر نیز در قشم شناسایی شده
است و به زودی نسبت به اصالح آنها اقدام می شود ،گفت :با اتمام
عملیات اجرایی در این مناطق ،می توان نقش موثری در کاهش

مجازات دستکاری عمدی پالک خودرو
گروه حوادث :

سرهنگ مراد مرادی با بیان این مطلب که ناخوانا بودن پالک ناشی
از دستکاری اعداد و ارقام جرم محسوب میشود ،از توقیف 27
هزار و  616خودرو با پالک مخدوش در  8ماهه امسال خبر داد.

سرهنگ مراد مرادی در مورد پالک خودروهایی که مخدوش،
کثیف و ناخوانا هستند ،اظهار داشت :در واقع یکی از دغدغههای
اصلی پلیس همین موضوع است و پلیس در برخورد با اینگونه
تخلفات به طور جدی برخورد خواهد کرد .رئیس مرکز اطالعرسانی
پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد :اگر چنانچه پالک خودرویی
ناخوانا باشد راننده آن  40هزار تومان جریمه خواهد شد .وی گفت:
اگر ناخوانا بودن پالک ناشی از دستکاری اعداد و ارقام پالک باشد
این عمل تعمدی محسوب شده و طبق قانون جرم است .سرهنگ
مرادی ادامه داد :مطابق با ماده  720قانون جزای اسالمی هر کس
در اعداد ،ارقام و مشخصات پالک وسیله نقلیه تغییراتی ایجاد و

آن را از وضعیت اصلی خود خارج کند به حبس  6ماه تا یک
سال محکوم خواهد شد ،اهمیتی که قانونگذار برای پالک خودرو
قائل شده پالک را جزو یکی از ارکان اصالت خودرو دانسته است.
رئیس مرکز اطالعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد :اگر
فردی در اعداد و ارقام پالک خودرو تغییری ایجاد کند به دلیل
آنکه هویت و اصالت خودرو را دچار اشکال کرده ،طبق قانون جرم
انجام داده که با آن برخورد میشود .این مقام ارشد راهنمایی و
رانندگی تهران بزرگ ،اعالم کرد :مأموران راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ به محض مشاهده وسایل نقلیه با پالک مخدوش
مراتب را صورت جلسه و مستند کرده ،وسیله نقلیه را توقیف و
راننده را به مرجع قضایی معرفی خواهند کرد .سرهنگ مرادی
ادامه داد :پلیس با استفاده از تجهیزات هوشمند و دوربینهای
نظارتی نیز همواره نسبت به شناسایی و رصد اینگونه تخلفات به
صورت جدی اقدام میکند.

نجات سرنشینان قایق موتوری سانحه دیده در دهانه تنگه هرمز
گروه حوادث :دو نفر سرنشین قایق موتوری سانحه دیده در
دهانه تنگه هرمز توسط تیم جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر
و دریانوردی هرمزگان از خطر غرق شدن نجات یافتند.به گزارش

واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان« ،اسماعیل مکی زاده» رییس اداره حفاظت و ایمنی
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن بیان جزییاتی
از این سانحه ،گفت :سرنشینان یک قایق موتوری که از بندرعباس
عازم بندر خصب کشور عمان بود ،به دلیل مشکل فنی در میانه
دریا ،سرگردان شدند.وی افزود :بر اساس تماس دریافتی از قایق،
اطالعات مربوط به موقعیت حادثه از طریق جی پی اس( )GPSبه
مرکز هماهنگی جستجو ونجات دریایی بندر عباس اعالم شد .این

مقام مسئول اضافه کرد :پس از دریافت پیام اضطرار ،بالفاصله شناور
ناجی به موقعیت اعزام شد و توانست هر دو سرنشین این قایق را
نجات دهد و پس از یدک کردن قایق ،آنها را به بندر شهید ذاکری
قشم منتقل نماید.رییس اداره حفاظت و ایمنی دریایی اداره کل
بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد :متأسفانه طی سال
های اخیر ،موارد مکرری درخصوص تردد از مبادی غیرمجاز و
توسط شناورهای غیراستاندارد مشاهده شده است.وی ضمن بیان
این مطلب که جلوگیری از تردد دریایی از مسیرهای غیرمجاز در
حیطه وظایف سازمان بنادر نیست ،خواستار شدت یافتن اقدامات
دستگاه های اجرایی و انتظامی در زمینه عملیات کنترل بر روی
ترددهای دریایی در مسیرهای غیرمجاز شد.

نابینایی عاقبت تزریق ژل و بوتاکس به دست افراد غیرمتخصص
گروه حوادث :

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید براینکه
تزریق ژل ها و توکسین ها (بوتاکس ) را باید افراد متخصص انجام
دهند ،افزود:تزریق ژل وبوتاکس در برخی شریان های چشم
توسط افراد غیرمتخصص ممکن است سبب نابینایی شود.

دکتر منصور نصیری کاشانی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی
تزریق فیلرها (ژل های پرکننده ) وبوتولینیوم توکسین ( بوتاکس
ها) در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه تا مدت ها پیش ژل
ها و بوتاکس ها برای زیبایی و کاهش چین و چروک های صورت
کاربرد داشت ،افزود:امروزه بوتاکس ها کاربردهای بیشتری دارند
و در بسیاری از رشته های پزشکی و درمان بیماری ها کمک
کنندههستند.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد :اگر تزریق در محل
مناسب و درست و توسط افراد متخصص انجام شود هیچ ضرری
ندارد؛ تمامی فیلرها و توکسین ها موادی هستند که توسط بدن
تجزیه شده و از بین می روند و آسیبی برای فرد ندارند .وی اضافه
کرد:در صورتی که تزریق این مواد توسط افرادی که دوره های
الزم را فرا نگرفته اند صورت گیرد خطرات زیادی به همراه دارد ؛

تزریق در برخی شریان ها ممکن است سبب نابینایی فرد شود.این
پزشک متخصص گفت :در هنگام تزریق اگر شریان ها به ویژه در
ناحیه گیجگاهی آسیب ببینند در محدوده شریان ها زخم هایی
ایجاد می شود که آثار آن تا آخر عمر ماندگار خواهد بود و در
مواردی هم منجر به مرگ فرد خواهد شد .دکتر نصیری میزان
ماندگاری موثر بوتولونیم تاکسین را چهار ماه عنوان کرد و افزود:
ژل ها معموال ماندگاری یکساله دارند اما باید تمدید شوند؛ نکته
مهم این است که ماندگاری بیشتر به معنای خوب بودن ماده
تزریق شده نیست  ،برخی ژل ها به عنوان ژل های ماندگار تبلیغ
می شوند اما این ماندگاری طوالنی بدان مفهوم است که بدن
فرد قادر نیست با ژل ها تعامل و آن را حذف کند که ادامه روند
منجر به بروز واکنش های بدی در بدن خواهد شد .وی در مورد
افزایش میزان متقاضیان برای تزریق ژل و بوتاکس در کشور گفت
 :تعداد متقاضیان در کشور باالتر از آمار جهانی نیست و مشابه
با برخی کشورها هستیم .این پزشک متخصص توصیه کرد:افراد
پیش از تزریق اطالعات کافی در مورد ماده مصرفی داشته باشند
و از متخصصان و پزشکان بخواهند ویال را قبل از تزریق به آنها
نشان دهند.

میــــــز خبـــــــــــــــــر
 4کشته در تصادف جاده داراب  -بندرعباس
حادثه رانندگي 4کشته و يک زخمي درجاده داراب -
بندرعباس به جا گذاشت.به گزارش تابناک ،حادثه رانندگی
درجاده داراب  -بندرعباس  4کشته و یک زخمی برجای
گذاشت .فرمانده پلیس راه شمال فارس گفت:دراین حادثه بر اثر
برخورد پراید  ،پیکان و نیسان  4 ،سرنشین پیکان کشته شدند
و راننده آن زخمی و به بیمارستان منتقل شد .سرهنگ کسری
سیروسی ،علت حادثه را انحراف به چپ پیکان اعالم کرد.
کشف بیش از یک تن و  200کیلوگرم تریاک و حشیش
در هرمزگان
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت :با تالش نیروهای
انتظامی استان و اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در
 48ساعت گذشته  ،یک تن و  262کیلوگرم تریاک و حشیش
در استان کشف شد.به گزارش ایرنا ،سردار عزیزاهلل ملکی اظهار
داشت :از مجموع مواد مخدر کشف شده یک تن و  133کیلو
و  973گرم تریاک و  128کیلو و  316گرم حشیش است.
وی افزود :این مواد مخدر در پنج مرحله عملیات و با تشدید
کنترل محورهای مواصالتی استان از شش دستگاه خودرو
کشف شده و در همین راستا  11نفر متهم دستگیر و جهت
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.سردار ملکی
خاطرنشان کرد :از ابتدای آذرماه امسال تاکنون یک تن و 978
کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شده است .فرمانده نیروی
انتظامی هرمزگان ضمن تشکر از تعامل خوب شهروندان با
پلیس  ،از آنها خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد
مشکوک قاچاق مراتب را برای پیگیری به پلیس  110اطالع
دهند.کشف انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون
دراین استان به 50تن و762کیلوگرم توسط ماموران انتظامی
هرمزگان رسید

تگرگ جان زمینهای میناب را گرفت

هندوانهها از دست رفت

به پرداخت اقساط خود به بانکها نیستند بنابراین دولت باید تمهیداتی
را برای آنها در نظر بگیرد.رضا بهرامی رئیس شورای شهرستان میناب
و یکی از کشاورزان باتجربه روستای راونگ ،خسارات وارده به کشاورزان
را در دو مرحله اعالم کرد و گفت :مرحله اول این خسارتها مربوط به
جاریشدنسیالببارندگیهایروزهایگذشتهبهمزارع،همهیابخشی
از محصوالت زراعی را تخریب شد و چهار حلقه چاه با آبیاری قطرهای و
تحتفشار نیز آسیب جدی وارد کرد.وی ادامه داد :بارش شدید و بیسابقه
تگرگ به بخشی دیگر از اراضی کشاورزی که در مجاورت سیل قرار
نداشتند ،بیش از ۵۰تا ۱۰۰درصد خسارت وارد کرد.بهرامی بابیان اینکه
کشاورزان همه سرمایه وزندگی خود را برای تهیه محصول کشاورزی
خرج کردهاند گفت :با خسارت واردشده به کشاورزان و بدهی سنگین
آنهادیگرقادربهکشتمحصولگوجهفرنگینیستند.
طغیان رودخانه ها به کشاورزان آسیب زد
رئیس شورای شهرستان میناب ،باال آمدن بستر رودخانه و تجاوز به حریم
رودوهمچنینبیتوجهیکشاورزانبهاینامررامهمترینعاملخسارات
وارده به محصوالت هندوانه عنوان کرد و بر پیگیری مسئوالن ذیربط
برای الیروبی بستر رودخانه بهمنظور جلوگیری از آسیب زدن به منازل
مسکونی مردم منطقه تأکید کرد.عباس بهرامی یکی دیگر از کشاورزان
روستای راونگ در گفتوگو با مهر گفت :در سالهای گذشته از هر هکتار
از این مزرعه بیش  ۳۵۰تن محصول به ارزش  ۳۵۰میلیون تومان برای
فروش به بازار عرضه شد.وی بابیان اینکه در خصوص تأمین هزینه کشت
محصول هندوانه امسال به مردم مقروضم ابراز داشت :با اختصاص بیش از

 ۵۰هکتار از اراضی به کشت محصول هندوانه و فروش این محصول ،اقدام
به پرداخت بدهیهایم کنم اما با بارش باران و تگرگ همه محصول این
مزرعه از بین رفت و بیش از یک میلیارد تومان بدهی بر جای گذاشت.وی
در ادامه ،داشتن بدهیهای سنگین را علت بیمهنکردن محصوالت عنوان
کرد و بیان داشت :به دلیل اختالف حساب بانکهای صادرات و ملت با
کشاورزان براثر عدم پرداخت تسهیالت ،نه مطالباتی پرداخت می شود و
نهمحصوالتبیمهمیشوند.
حجتاالسالم میرزا حسین معتمدی فر امامجمعه میناب پس از بازدید
از مزارع خسارتدیده کشاورزان روستای راونگ در گفتگو باخبرنگار مهر،
این وضعیت پیشآمده در راونگ را بحرانی بزرگ و بسیار تکاندهنده
خواند و گفت :کشاورزان این روستا بدون حمایت دولت ،از دشتهای
عظیم سنگی توانستند هندوانه تولید کنند اما بارش تگرگ در این
منطقه بحران به وجود آورد و خسارات جبرانناپذیری را متوجه آنان کرد.
معتمدی فر با اشاره به فاجعهآفرینی طوفان «ال نینو» در شهرهای ایران
 ،خسارات وارده به قشر کشاورز را نشانه ضعف مسئوالن ستاد بحران
در اطالعرسانی به کشاورزان برای جمعآوری محصوالت و جلوگیری از
خسارتدانست.امامجمعهمیناب،تالشوکوششکشاورزانمینابیبرای
کشت گوجه فرنگی پس از وارد شدن خسارات سنگین به مزارع هندوانه
جای بسی تقدیر دارد.حجتاالسالم معتمدی فر تأکید کرد :دولت برای
پرداخت خسارات به کشاورزان مینابی هر چه سریعتر اقدام کند و از
نزدیک در جریان خسارات و مشکالت پیش رو قرار گیرد و به آمارهای
کذب و نادرست خسارتها اکتفا نکند.

گالیه ای از نبود امکانات در هنرستان فنی
شهید رجایی بندرعباس
عالوه بر این نبود آبسردکن برای استفاده دانش آموزان
و دیگر کمبودهای رفاهی نیز موجب گالیه والدین شده
است .به گزارش جنوب ایران ،یکی از اولیای دانش آموزان
هنرستان فنی شهید رجایی بندرعباس با گالیه از کمبود
امکانات آموزشی و رفاهی برای دانش آموزان خواستار توجه
هر چه بیشتر مدیران آموزش و پرورش هرمزگان و شهرستان
بندرعباس به وضعیت این هنرستان شده اند.نبود امکانات اولیه
آموزشی از قبیل کارگاه مناسب برای آموزش اصولی و درست
دانش آموزان و عدم تحویل کامل مدرسه از سوی دستگاه
مسئول در این زمینه از جمله مشکالت این هنرستان عنوان
شده است.عالوه بر این نبود آبسردکن برای استفاده دانش
آموزان و دیگر کمبودهای رفاهی نیز موجب گالیه والدین شده
است.انتظار می رود که مسئولین اداره کل آموزش و پرورش
هرمزگان با سرکشی دوره ای از مدارس ،در جریان کمبودها
و مشکالت فرزندان مردم در این مدارس مطلع شده و اگر
توانایی مالی رفع این مشکالت را ندارند ،از ظرفیت انجمن
اولیای مربیان و خیرین برای رفع کمبودها استفاده کنند.
اسامی فرآورده های گوشتی و نمک های
غیرمجاز اعالم شد
سازمان غذا و دارو ،اسامی تعدادی از فرآورده های گوشتی و
نمک های غیر مجاز را اعالم کرد و از مصرف کنندگان خواست
در صورت مشاهده این محصوالت ،مراتب را جهت جمع آوری
آنها از سطح عرضه اطالع دهند.به گزارش خبرگزاری مهر،
روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای اعالم کرد :با
توجه به اهمیت سالمت فراورده های غذایی و پیرو نظارتهای
سختگیرانه و مستمری که در خصوص این قبیل محصوالت
در سطح عرضه صورت می گیرد سوسیس و کالباس با نام
های تجاری  ، yorouk ،pinar ،doyumزوان و ساندویچ باگت
کالباس  ۶۰درصد مرغ با نام تجاری هیال با استناد به مدارک
ارائه شده از سوی اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی و
آشامیدنی سازمان غذا و دارو مبنی بر عدم دارا بودن مشخصات
معتبر ،به عنوان محصوالت غیر مجاز معرفی می گردند.در این
اطالعیه همچنین به نمک با نام تجاری پرگل ،نمک تصفیه
شده یددار با نام تجاری گلچین ،نمک یددار با نام تجاری
صدفک و نمک میوه ای(نمک یددار رنگی) با نام تجاری رنگین
کمان به عنوان فراورده های مغایر با ضوابط بهداشتی سازمان
غذا و دارو اشاره شده است.روابط عمومی سازمان غذا و دارو
در ادامه ضمن هشدار نسبت به مصرف فراورده های نامعتبر و
مجهول الهویه از مصرف کنندگان خواست؛ در صورت مشاهده
محصوالت نامبرده در سطح عرضه ،مراتب را به اطالع نیروی
انتظامی و معاونت های غذا و داروی سراسر کشور برسانند تا
نسبت به جمع آوری آنها اقدامات الزم صورت گیرد.شماره
تلفن  ۶۶۴۰۵۵۶۹روابط عمومی سازمان آماده دریافت
مشخصات مکانهای عرضه فرآوردههای غیرمجاز است.

رییس مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی خبرداد :

کاهش 50درصدی تصادف های منجر به فوت در قشم
حداکثری تلفات جانی و مالی شهروندان قشم ایفا کرد.وی ادامه
داد :در این ارتباط سه راهی سرخس ،بلوار بوستان و درگهان از
جمله نقاط حادثه خیزی به شمار می رود که باید نسبت به اصالح
آنها هرچه سریعتر اقدام شود.
رئیس پلیس راهور هرمزگان اضافه کرد :هم اینک نیروی انسانی
مورد نیاز برای اجرای عملیات راهنمای و رانندگی در قشم وجود
دارد و با افزایش سه دستگاه خودرو و چهار دستگاه موتورسیکلت
به ناوگان موجود ،نیازهای خودرویی راهنمایی قشم برطرف می
شود.وی همچنین از افزایش خدمات پلیس راهور از جمله اعطای
گواهینامه پایه یک و موتورسیکلت در قشم تا پایان امسال و
همچنین اعطای مرخصی و گذرموقت خودروهای پالک منطقه
آزاد در قشم خبر داد.ساختمان جدید پلیس راهور شهرستان قشم
صبح امروز با حضور فرمانده نیروی انتظامی و رئیس پلیس راهور
هرمزگان به بهره برداری رسید.

صندوق کودکان ملل متحد اعالم کرد :طی  15سال گذشته تعداد نوجوانان قربانی
ایدز سه برابر شدهاند.به گزارش (ایسنا) ،یونیسف با تاکید بر سه برابر شدن تعداد
نوجوانانی که به دلیل ابتال به ایدز جان خود را از دست دادهاند ،اعالم کرد :بیشتر این
نوجوانان از زمان نوزادی به این ویروس شدهاند.بیماری ایدز عامل نخست مرگ و میر
نوجوانان در آفریقا و دومین عامل مرگ و میر نوجوانان در سراسر جهان به حساب
میآید .طبق بررسی صندوق کودکان ملل متحد از میان افراد آلوده به ویروس ،HIV
نوجوانان تنها گروهی هستند که نرخ مرگ و میر آنان بر اثر این بیماری کاهش پیدا
نکرده است.در آفریقای سیاه که شیوع بیماری ایدز باالترین نرخ را دارد دختران
بیشتر از این بیماری آسیب میبینند به گونهای که در میان افراد  15تا  19ساله از
هر  10مورد ابتالی جدید ،هفت نفر دختر هستند .هرچند از نوجوانان این رده سنی
که در این منطقه زندگی میکنند از هر  10مورد تنها یک نفر تست ایدز میدهد.

رییس انستیتو تغذیهای و صنایع غذایی کشور ضمن توضیح درباره تدوین تعاریف
کاالهای آسیبرسان از نصب چراغ راهنمای تغذیه برای تمام کارخانجات تولید غذا
تا پایان سال خبر داد.دکتر مجید حاجی فرجی در گفتوگو با(ایسنا) ،درباره نحوه
همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور با وزارت بهداشت در زمینه
کاالهای آسیبرسان ،گفت :ما در بدنه ماده  37قانون که اکنون دائمی شده است ،جزء
اعضای اصلی هستیم و چند ماه قبل هم بررسی و تدوین استانداردهای تعاریف کاالهای
آسیبرسان از سوی معاونت بهداشت به ما سپرده شد.وی افزود :بر این اساس با همکاری
وزارت بهداشت کارگاهها و همایشهایی را برگزار کردیم و برای این کار اخیرا به استان
یزد رفتیم که اقدامات خوبی را در این زمینه آغاز کردهاند و قرار است گسترش پیدا
کند.حاجی فرجی با بیان اینکه تدوین تعاریف کاالهای آسیبرسان بسیار حائز اهمیت
است ،گفت :مهم است که به چه کاالیی آسیبرسان میگوییم .در ماده قانونی برنامههای
توسعه ذکر شده که هر سال وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو باید لیستی از فهرست
کاالهای آسیبرسان ارائه کند تا مردم و کارخانجات بدانند که چه چیزی را به چه صورت
تولید کنند .البته این موضوع کار سنگینی است و امیدواریم که پیش رود.

خشکسالی انباشته گریبانگیر همه استانهای کشور
چهارمحال و بختیاری  16درصد افزایش و تهران با  31درصد
افزایش سه استان با کم ترین دریافت بارش و سه استان هرمزگان
 737درصد افزایش ،کرمان  481درصد افزایش و ایالم  278درصد
افزایش پردریافت ترین استان ها نسبت به بلندمدت بودهاند.
 9استان کم بارش کشور نسبت به سال قبل
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی
کشور در ادامه درخصوص مقایسه بارش های امسال با سال گذشته
گفت 9 :استان کشور در مقایسه با سال گذشته با کاهش دریافت
بارش مواجه هستند که عبارتند از آذربایجان غربی با  29درصد،
چهارمحال و بختیاری  24درصد ،مازندران  21درصد،آذربایجان
شرقی  22درصد ،کهگیلویه و بویر احمد  13درصد،خراسان شمالی،
خراسان رضوی و گیالن  8درصد و اردبیل  2درصد.وی با اشاره به
اینکه  22استان نسبت به سال گذشته افزایش بارش داشته اند
افزود :استانهای سیستان و بلوچستان با  1579درصد ،هرمزگان
 784درصد و کرمان  330درصد بیشترین افزایش بارش را نسبت
به سال گذشته داشتهاند.
افزایش نیم تا  3درجهای دما در برخی نقاط کشور

گروه حوادث:رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به افزایش بارش دو ماه اخیر
کشور نسبت به دوره بلندمدت ،در عین حال از افزایش نیم تا 3
درجهای دما در برخی استانها در ماه گذشته خبر داد و افزود :با
وجود بارشهای خوب دو ماه گذشته ،خشکسالیهای انباشته شده
گریبان گیر همه استانهای کشور است.شاهرخ فاتح در گفتوگو

با (ایسنا) ،با اشاره به اینکه میانگین بلندمدت بارش کل کشور از
ابتدای مهر تا چهارم آذر ماه 31.2 ،میلی متر است ،گفت :میزان
بارش کل کشور از ابتدای سال آبی  94تا چهارم آذر ماه 66.7 ،میلی
متر بوده که نسبت به بلندمدت  113درصد افزایش داشته است.وی
با بیان اینکه بارش سال گذشته کشور در این بازه زمانی  48میلی
متر بوده است ،افزود :در مقایسه با سال قبل در کل کشور افزایش
 39درصدی بارش داشتهایم.
همه استان ها در دو ماه گذشته افزایش بارش داشته اند
وی با تاکید بر اینکه در همه استانهای کشور از ابتدای سال آبی
 94تا چهارم آذرماه شاهد افزایش بارش در مقایسه با مدت مشابه در
بلند مدت بوده ایم ،گفت :استان های مازندران با  8درصد افزایش،

لزوم توجه به ایمنی مدارس مدارس فرسوده

باشند و از اين تعداد دوهزارو  400كالس غير استاندارد وناايمن
هستند كه حدود 30هزار دانش آموز را دربرمي گيرد.
كرم پور افزود:يك هزار و200كالس درس در حال مقاوم سازي
وساخت داريم كه درصورت تأمين اعتبار و اتمام اين پروژه ها ضريب
ايمني مدارس ما داراي جايگاه مطلوبي خواهد بود.
مسعود دالمن معاون امور عمراني استانداري هرمزگان با اشاره به
اهميت موضوع آگاهي مردم در مواجه با بالهاي طبيعي گفت:طبق
آمار ها و بررسي هاي علمي قريب به 43بالهاي طبيعي در دنيا
وجود دارد كه از اين تعداد بيش از30نمونه آن در كشور ما هر ساله
درحال رخ دادن است كه اين امر بر اهميت آمادگي جامعه براي
مواجه با بالهاي طبيعي داللت دارد.
وي با اشاره به اينكه شناخت بالهاي طبيعي ونحوه اي برخورد
ومقابله با آن از ضرورت فراواني برخوردار است.اضافه كرد:آن چيزي
كه در مواقع بروز حوادث طبيعي موجب خسارت مي شود خطاهاي
انساني هست كه در مواقع حادثه صورت مي گيرد.حفظ خونسردي
از تأثير گذارترين عوامل دركاهش خسارت در مواقع بروز بالهاي
طبيعي است.
دالمن با عنوان اينكه درسال گذشته هرمزگان بيشترين آمار زلزله

گروه حوادث:
باحضورمسئولين استاني؛بيش از 35هزار دانش آموز از  300مدرسه
ناحيه يك بندرعباس ،آمادگي خود را درچگونگي پناه گيري وخروج
درمواجه با زلزله محك زدند.

علي كرم پور مديركل آموزش وپرورش هرمزگان در حاشيه اين
مانور كه دردبيرستان پسرانه دوره اول شاهد آموزش وپرورش ناحيه
يك بندرعباس برگزار مي شدگفت:با توجه به سند تحول نظام تعليم
وتربيت كشور،توجه خاص به مقوله تربيت فردي و اجتماعي ناظر
برسالمت افراد شده است.
وي اضافه كرد:وقتي به دنبال مدرسه كارآمد وآموزش وپرورش
كارآمد باشيم به ناچار آموزش هاي فردي و اجتماعي از اهميت
زيادي برخوردار خواهد بود.
كرم پور گفت :مدرسه بهترين مكان براي انتقال وپرورش ابعاد
تربيتي ومفاهيم زندگي مورد نياز براي زندگي اجتماعي است ويكي
از اين آموزش هاي همگاني كه باعث افزايش ضريب سالمت افراد
جامعه مي شود همين مانور هاي مقابله با بال هاي طبيعي است.
مديركل آموزش وپرورش هرمزگان اظهارداشت :دانش آموزان
هرمزگاني در بيش از 16هزار كالس درس مشغول به تحصيل مي
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فاتح در بخش دیگر گفت و گو در مورد وضعیت دمای آبان ماه
گذشته کشور ،با اشاره به اینکه نسبت به شرایط بلند مدت آبان،
جنوب و جنوب شرق کشور گرمتر و شمال ،شمال شرق و غرب
کشور خنکتر بودهاند ،گفت :قسمتهای شمالی آذربایجان غربی،
بخش های جنوبی آذربایجان شرقی ،شمال زنجان ،بخشهایی
از استان های کردستان،گیالن ،مازندران ،لرستان ،قم ،جنوب و
جنوب غرب اصفهان ،همه بخش های استان چهارمحال و بختیاری،
جنوب یزد ،بخشی از سمنان ،شرق گیالن ،غرب مازندران ،خراسان
شمالی ،کرمان ،یزد ،سیستان و بلوچستان ،عمده مناطق استانهای
بوشهر ،فارس و هرمزگان بین نیم تا حدود  3درجه نسبت به شرایط
بلندمدت آبان گرمتر بودهاند.
وی با بیان اینکه برخی نقاط کشور در آبان ماه نسبت به بلندمدت
خنک تر بوده اند ،افزود :استانهای ایالم ،جنوب کرمانشاه ،بخش
هایی از همدان ،مرکزی ،قزوین ،تهران ،البرز ،غرب گیالن ،شرق
مازندران ،بخش های وسیعی از گلستان ،شرق خراسان شمالی،
بخش هایی از استان سمنان و خراسان رضوی ،بخش های کوچکی
از کرمان ،سیستان ،فارس خنکتر بودهاند.
ثبت شده در كشور را داشته است،خاطر نشان كرد:استان هرمزگان
با توجه به موقعيت جغرافيايي كه دارد در معرض سيل ،زلزله ،طوفان
وسونامي قرار دارد .كه براي مقابله با اين بالهاي طبيعي وكاهش
تلفات احتمالي بايد داراي برنامه مدون بود وسهل انگاري دراين
زمينه جبران ناپذير خواهد بود.
علی اعمی مدیر عامل چمعیت هالل احمر هرمزگان نیزبیان داشت:
مانور زلزله و ایمنی هر ساله در سراسر کشور جهت آموزش دانش
آموزان برای مقابله با این حادثه طبیعی برگزار می شود و این مانور
در بندرعباس نیز بصورت نمادین در چهار مدرسه اجرا شد.وی با
اشاره به اینکه هرمزگان جزو استانهای زلزله خیز است عنوان کرد:
استان هرمزگان در سالهای  ۹۲و  ۹۳بیشترین آمار زمین لرزه و پس
لرزه را نسبت به سایر استانهای کشور داشته ،از این رو آموزش و
آمادگی در مقابله با زلزله ضروری است.
این مقام مسئول اضافه کرد :اجرای مانور زلزله و ایمنی در افزایش
سطح آگاهی و مهارت دانش آموزان و همچنین فراگیری عکس
العمل صحیح و به موقع موثر است.اعمی گفت :دانش آموزان در
این مانور نحوه پناهگیری در مکان های امن و آمادگی در مواجهه
با حوادث طبیعی را آموزش دیدند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر
هرمزگان یادآور شد :در طول سال نیز در تمامی مدارس استان
مربیان برای آموزش دانش آموزان اعزام می شوند.
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گــــــزارش  خبــــری

ایــران

نصب چراغ راهنمایی روی خوراکیها

با رضایت خداپسندانه اولیاء دم 2مقتول که با تالش سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
هرمزگان ،نهادها و کمک خیرین صورت گرفت ،قاتل این دو نفر از مجازات اعدام گریخت.به
گزارش تابناک ،فرد قاتل به جرم قتل عمدی جنونآمیز استوار حسن سلمانی و سرباز وظیفه
عباس حسنخانی به حکم دادگاه نظامی استان هرمزگان در سال  1390به  2بار قصاص نفس
و به جرم جرح عمدی فردی دیگر به پرداخت دیه محکوم شده بود .با اعتراض متهم و وکیل
وی ،پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که به تأیید این مرجع قضایی رسید .با توجه به آشکار
شدن آثار اصالح و ندامت و پشیمانی در مجرم ،پیگیریهای سازمان قضایی نیروهای مسلح
استان هرمزگان آغاز و با تالش های دفاتر ائمه جمعه و نمایندگان ولیفقیه و استانداریهای
تامنای
استانهایخوزستان،اصفهانوگیالن(محلسکونتوتولدضاربومقتولین)وهیا 
امور مساجد این استانها و کمکهای امور خیریه داراالیتام مسجد رسول اعظم (ص) شهر
اهواز و یکی از خیرین این شهر ،در نهایت خانواده مقتولین و فرد مضروب رضایت خود را از
مجرم اعالم کردند .با این اقدام خیرخواهانه ،مجرم از چوبه دار رهایی یافت.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از انهدام دو باند از راهزنان
مسلح و دستگیری هشت شرور در سطح استان خبر داد.
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خودسر و خودرای-9اثر رطوبت-حرف پیروزی-سپرده وامانت-خطا
واشتباه-10مشاور-ازاقوام غیورایرانی-هیجان توام با دلهره-11خواهر
بندری خودمان-جنون سروصدا-سنگ مرمر-12بدی وفساد-بخت
آزمایی-گلی بهاری وخوشبو-13خطی در دایره-مایه روزیست-نام
مرکب حضرت علی (ع)-زمستان-14صاحب جاه و مقام شدن-هرزه
و بیهوده-ملک رازی-15کتابی از اعظم نیک سرشت-ازسلسله های
حکومتی در ایران.
عمودی
-1دارویی برای پایین آوردن فشارخون-سخت ومشکل-2غار
عبادت-خریدوفروش-تلخی و تلخ کامی-3دومین شهید محراب-نام
آذری-جان وروان-4دندانه سوهان-چروک فرش ولباس-سلطنتی-
اصفهان قدیم-5برگزیده وخالص از هرچیز-آماده کردن اسباب کار
وجنگ-رودی در روسیه-6تروتازه-ضمیرغایب-خستگی ناپذیر-7
درمقابل عجم-آیین مردم ژاپن-عالمت مفعولی-حرف فاصله-8
دست نشانده ها-مایوس وناامید-9عهدناتمام-از امراض پوستی-زن
گندم گون-شب تازی-10رتبه ها ودرجات-دوپنجم سعادت-مخترع
سوخت گاز-11گاز مرداب-پایان وآخر-صبرزرد-12دوش وشانه-
فاضالب حمام ومطبخ-فلز گلوله-نفس خسته می زند-13درخت
برانداز-واحد سطح-کنایه از کسی که بازیچه ومسخره دیگری
شود-14پراکنده وپریشان-بانگ جانور درنده-دیوار بلند-15چادر
ومقنعه-کتابی از ابراهیم مدرس.
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چاقی عامل افزایش خطر مرگ ناگهانی زنان
طبق مطالعه اخیر پژوهشگران دانشگاه هاروارد ،چاقی و
اضافه وزن در دوران بزرگسالی می تواند موجب افزایش مرگ
قلبی ناگهانی در فرد شود.به گزارش مهر« ،استفانی چیوو»،
سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :ما دریافتیم که
حفظ وزن سالم در دوران بزرگسالی بسیار مهم است چراکه
شیوه ایی برای به حداقل رساندن خطر مرگ قلبی ناگهانی
است».در این مطالعه ،محققان داده های مربوط به بیش از
 ۷۲هزار زن سالم را از سال  ۱۹۸۰تا  ۲۰۱۲جمع آوری و
بررسی نمودند .آنها رابطه بین شاخص توده بدنی و اضافه وزن
و خطر مربوط به مرگ قلبی ناگهانی ،مرگ ناشی از بیماری
قلبی عروق کرونر و حمالت قلبی غیرکشنده را بررسی نمودند.
در طول این مطالعه  ۳۲ساله ،محققان شاهد  ۴۴۵مورد حمله
قلبی ناگهانی ۱۲۸۶ ،نمونه بیماری قلبی کشنده عروق کرونر
و  ۲۲۷۲حمله قلبی غیرکشنده بودند.زنان دارای شاخص توده
بدنی باالتر در طول دوران بزرگسالی بیشتر در معرض خطر
مرگ قلبی ناگهانی بودند .زنان دارای اضافه وزن (شاخص بدنی
 ۲۵تا  )۳۰و چاق (شاخص توده بدنی  ۳۰یا باالتر) در مقایسه
با زنان دارای وزن سالم (شاخص توده بدنی  ۲۱تا  )۲۳به
ترتیب  ۱.۵تا  ۲برابر بیشتر در معرض خطر مرگ ناگهانی
قرار داشتند.
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