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آمادگی پلیس هرمزگان در شرایط بحران

آغاز به کار دومین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث
گروه حوادث :

به گزارش فارس ،دکتر حسین قاسمی معاون غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مذکور ،با اشاره
به اهداف برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت :یکی از اهداف این
نمایشگاه ارتقا تجهیزات پزشکی است که در فضایی با مساحت 70
هزار مترمربع تشکیل شده است.وی با بیان اینکه شرکتهای حاضر

در این نمایشگاه و جشنواره  80درصد از بازار تجهیزات پزشکی
کشور را در اختیار دارند ،اضافه کرد :این گونه رویدادها میتواند
سبب بهبود وضعیت کنونی تجهیزاتی در حوزه بهداشت و درمان
شود.به گزارش فارس ،دومین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات پزشکی
هرمز هلث و نخستین جشنواره ملی مهندسی پزشکی خلیج فارس
در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش از امروز آغاز به کار کرده و به
مدت سه روز ادامه مییابد.
این دو رویداد پزشکی با حمایت و همت دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان و شرکت سینا حمد آریا برگزار شد.در مراسم افتتاحیه این
رویداد مقامات مخلتف حضور یافتند.

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد؛

اجرای طرح زمستانه امداد و نجات جمعیت هالل احمر تا  23اسفند
گروه حوادث :

رئیس سازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمر گفت١٨ :
فروند بالگرد ترابری جمعیت
هالل احمر برای انتقال نیرو،
تجهیزات و انتقال آسیب
دیدگان به نقاط امن ،در طرح
امداد زمستانه مورد استفاده
قرار میگیرد.

به گزارش ایسنا ناصر
چرخساز با اشاره به فرا
رسیدن زود هنگام زمستان
و آغاز طرح زمستانه امداد و نجات ،اظهار کرد :پس از عملیات
امدادرسانی به زائران اربعین حسینی ،طرح زمستانه امداد و نجات
جمعیت هالل احمر بالفاصله همگام با نیروهای پلیس ،اورژانس و
راهداری آغاز شد و تا  ٢٣اسفندماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر امسال
با افزایش  ٩درصدی توان عملیاتی ،خدمات خود را ارائه می کند،
افزود :طبق نیاز سنجیهای صورت گرفته در جادهها و حوادث
مناطق مختلف ١٠٩٨ ،پایگاه ثابت ،موقت و سیار به همراه ٣٤٣٥
خودرو امدادی و  ٣٧٠دستگاه موتورسیکلت(موتور آمبوالنس)
خدمات مورد نیاز را ارائه میکنند.

رئیس سازمان امداد و
نجات در ادامه با اشاره
به اینکه روزانه  ٤هزار
و  ٥٠٠نجاتگر در طرح
زمستانه فعالیت میکنند،
تصریح کرد ٩٠ :درصد
نجاتگران جمعیت که
همه دورههای تخصصی
امداد و نجات را گذراندهاند
بصورت داوطلبانه و بدون
هیچ چشمداشتی در امداد
جادهای مشارکت میکنند.
بنابر اعالم روابط عمومی جمعیت هالل احمر ،به گفته چرخساز١٨ ،
فروند بالگرد ترابری جمعیت هالل احمر برای انتقال نیرو ،تجهیزات
و انتقال آسیب دیدگان به نقاط امن ،در طرح زمستانه مورد استفاده
قرار می گیرد.
وی همچنین با اشاره به همکاریهای بین بخشی در پاسخگویی به
حوادث مختلف ،اظهار کرد :در مراکز  EOCسازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمر کدهای بین دستگاهی درنظر گرفته شده است
که در صورت نیاز ارتباطات رادیویی برای هماهنگی و همکاریهای
الزم برقرار شود .دستگاههای امدادی تعامل و هم افزایی خوبی دارند
و در مواقع مختلف با هماهنگی مشکالت مختلف را حل کردهایم.

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد :

دستگیری سارقان  10میلیاردی یک منزل در قشم
فرمانده انتظامی هرمزگان از دستگیری
دو سارق یک منزل مسکونی در قشم
و کشف  10میلیارد ریال اموال مسروقه
مالباخته خبر داد.

به گزارش ایرنا  ،سردار عزیزاهلل
ملکی ،گفت :برابر اعالم پلیس آگاهی
شهرستان قشم یک فقره سرقت از
منزلی مسکونی به عوامل پلیس آگاهی
اعالم شد که به سرعت تیمی کارشناسی به محل اعزام و سرقت از
گاوصندوق منزل مسکونی ثبت شد.
وی افزود :برابر اعالم شاکی محتویات گاوصندوق شامل مدارک
هویتی ،طال ،مقداری وجه نقد و ارز به ارزش تقریبی  10میلیارد ریال
بود که با توجه به مبلغ باالی اموال مسروقه و حساسیت های خاص
ایجاد شده در شهرستان ،تیم ویژه ای در این زمینه فعالیت خود را
آغاز کرد.سردار ملکی اظهار کرد :در زمان پیگیری پرونده مشخص
شد که مدارک شاکی همچون گذرنامه و شناسنامه در محله ای از

شهرستان رها شده است که موضوع به سرعت توسط ماموران بررسی
و دوربین های مدار بسته محل توسط ماموران بررسی و بازبینی شد.
وی ادامه داد :با بررسی های فنی و پلیسی ،فردی به نام ‹ن -و› 22
ساله ،به عنوان مظنون اصلی پرونده شناسایی و تحت تعقیب قرار
گرفت و در یک اقدام ضربتی در شهرستان قشم دستگیر شد.
سردار ملکی اضافه کرد :متهم در بازجویی اولیه به طور کلی منکر
هرگونه دخالت در سرقت بود که پس از بازجویی های فنی و مواجهه
با دالیل و مدارک معتبر ،ناچار لب به اعتراف گشود.
وی افزود :متهم در بازجویی ها اعالم کرد که از وضعیت مالی شاکی
اطالع داشته و نقشه سرقت از منزل مالباخته را طراحی و پس از
تحت نظر گرفتن منزل ،با همکاری یک نفر دیگر اقدام به سرقت
کرده است.
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت :در ادامه با هماهنگی مقام قضائی
همدست متهم نیز دستگیر شد و به صراحت به مشارکت در سرقت
منزل مالباخته اعتراف کرد و در نهایت متهمان پس از تکمیل پرونده،
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و اموال مکشوفه به
مالباخته تحویل داده شد.

دادستان کل کشور:

در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر هیچگونه آتشبسی نداریم
گروه حوادث :

دادستان کل کشور گفت :اراده نظام در همه بخشها این خواهد
بود که برخورد و پیگیری بیامان با قاچاقچیان مواد مخدر را داشته
باشد و ما نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر هیچگونه آتشبسی
نداریم.

به گزارش (ایسنا) ،حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی
با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا
افرادی مرتبط با داعش در ایران دستگیر شدهاند؟ گفت :در نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران با توجه به آگاهی و دشمن شناسی
مردم ،تبلیغات داعش را بسیار بیاثر میبینیم.
وی ادامه داد :امروز صدای کسانی که مظهر تشکیل و مبدأ داعش
بودند درآمده ،کشورهایی که خودشان نسبت به تجهیزات داعش
اقداماتی انجام میدادند در حال حاضر از داعش اعالم تنفر میکنند،
البته ما معتقدیم که این اعالم تنفر و بیزاری ظاهری است و آنها
همچنان در حال تجهیز داعش هستند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد :در کشور ما نیز با حضور
نیروهای امنیتی و اطالعاتی اوضاع کام ً
ال تحت کنترل است.
رییسی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه
برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را

در مجلس شورای اسالمی مطرح کردهاند ،واکنش دادستانی نسبت
به این موضوع چیست ،گفت :قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر به
قوت خود باقیست و بنای نظام آن است که بر اساس سیاستهای
مقام معظم رهبری حرکت کند ،البته ما در این رابطه سیاستهای
قطعی ابالغی داریم.
وی ادامه داد :اراده نظام در همه بخشها این خواهد بود که برخورد
و پیگیری بیامان با قاچاقچیان مواد مخدر را داشته باشد و ما نسبت
به قاچاقچیان مواد مخدر هیچگونه آتشبسی نداریم.
خبرنگاری در رابطه با اولتیماتوم قاضی رسیدگیکننده به پرونده
بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهیهای وی و اینکه بابک زنجانی
مدعی شده در خارج از کشور پولهایی دارد خواهان پاسخ دادستان
کل کشور شد که رئیسی گفت :ادعاهای متهم در شرایط تحقیق
مورد بررسی قرار گرفت و حتی تیمهایی برای بررسی موضوع به
خارج از کشور اعزام شد.
تاکنون اساسی برای ادعاهای متهم پیدا نشده و نکاتی که مطرح
میشود قب ً
ال هم مطرح شده است.دادستان کل کشور خاطرنشان
کرد :به غیر از میزان اموالی که از سوی دادستانی شناسایی شده
متهم اموال و ثروت بیشتری که مورد ادعای خود و وکیلش است
ندارد و این ادعا کام ً
ال بیاساس است.

سرطان در انتظار افرادی که نان جوهر نمکی می خورند

جهان

گروه حوادث :

رئیس اداره محیط زیست بندرلنگه برخورد با متخلفان زیست
محیطی را جدی دانست و گفت :بیشترین کشفیات استان مربوط
به شهرستان بندرلنگه بوده است.

سامان قاسمی در گفتوگو با فارس اظهار داشت :وظیفه ذاتی اداره
محیط زیست در درجه نخست پیشگیری از تخلفات ،جلوگیری از
تخریب محیط زیست ،جلوگیری از شکار غیرمجاز ،صید و دیگر
آلودگیهای محیطی و در مرحله بعدی برخورد قانونی با متخلفان
است.وی افزود :در سطح شهرستان سه منطقه حفاظت شده و یک
پناهگاه حیات وحش وجود دارد و این در شرایطی است که با کمبود
نیروی انسانی روبرو هستیم اما گشتزنیها مستمر بوده است.رئیس
اداره حفاظت محیط زیست بندرلنگه در ادامه یادآور شد :استانهای
شمالی حاشیه خلیجفارس از جمله سیستان و بلوچستان ،هرمزگان،
بوشهر و خوزستان مسیر مهاجرت گون ه نادری از پرندگان در فصل
مهرماه است که این خود باعث ترغیب شکارچیان در این مناطق
میشود.قاسمی همچنین تصریح کرد :با یک بررسی بسیار ساده
متوجه خواهید شد که بیشترین آمار کشفیات و آمار دستگیری

متخلفان مربوط به این اداره بوده و از آغاز سال تاکنون  30مورد
تخریب کوخه و جمعآوری  130رشته تور زندهگیری پرندگان
دستگیری پنج نفر و همچنین رهاسازی هفت بهله دلیجه و دو بهله
سنقر و دهها قطعه قمری در  40روز فصل مهاجرت پرندگان شکاری
کشف ،رهاسازی و برخورد صورت گرفته است.وی ضمن اشاره به
برخورد با شکار غیرمجاز افزود :از ابتدای سال تاکنون  12قبضه
سالح از  17نفر متخلف و پنج عدد الشه شکار مربوط به حیوانات
وحشی کشف و ضبط شد که پروندههای متخلفان در مراجع قضایی
درحال رسیدگی است.رئیس اداره محیط زیست بندرلنگه در ادامه
عنوان کرد :در یک سال اخیر با توجه به حضور محیطبانان و عملکرد
و برخورد این اداره و دستگاه قضایی با متخلفان و همکاری خوب
همیاران مردمی محیط زیست در مناطق حفاظت شده آمار زیستی
حیاتوحش افزایش یافته است.
این مقام مسئول یادآور شد :با توجه به اهتمام جدی این اداره و
اداره کل محیط زیست استان هرمزگان به حفاظت از محیط زیست
و گونههای کمیاب جانوری مؤسسه خصوصی حفظ حیاتوحش در
این شهرستان تأسیس شده که همکاری صمیمانهای با این اداره
دارند و دو مؤسسه حفظ حیاتوحش دیگر در حال پیگیری صدور
مجوز هستند.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بندرلنگه در پایان خاطرنشان
کرد :در مورد تخریب محیط زیست که در جزیره هندورابی مشاهده
شده با پیگیریهای این اداره و اداره کل محیط زیست استان کار
متوقف شده است و پرونده در حال پیگیری است و همچنین یک
مورد برداشت غیرمجاز که مربوط به جادهسازی در منطقه حفاظت
شده سراج بود با دستور قضایی باطل شده است.

مسئوالن مدیریت بحران فیلیپین با اعالم مرگ  9تن بر اثر طوفان «ملور» در این
کشور اظهار داشتند که صدها نفر برای فرار از سیالب به پشتبامها پناه بردهاند.
به گزارش (ایسنا) ،طوفان ملور که مناطق مرکزی فیلیپین را درنوردیده موجب
جاری شدن سیل و فلج شدن پایتخت این کشور شده و همچنین تعدادی روستا
را به زیر آب فرو برده است.عالوه بر این صدها نفر از مردم مناطق حادثه دیده برای
فرار از سیل مجبور شدند تمامی شب را روی پشت بامها بگذرانند .مرکز هواشناسی
فیلیپین همچنین با بیان اینکه از شدت طوفان ملور تا حدودی کاسته شده اعالم
کرد :این طوفان سمت جنوب غرب مانیل بود و سرعت آن  130کیلومتر بر ساعت
گزارش شده است.طوفان ملور که با بارش شدید باران همراه بوده اواخر روز گذشته
(سه شنبه) موجب جاری شدن سیل در برخی مناطق مانیل شده و حرکت قطارها را
مختل کرده است .همچنین تاکنون مفقود شدن پنج نفر تایید شده است.

افزایش قربانیان طوفان در فیلیپین

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو ،نسبت به مضرات استفاده از جوهر
قند در پخت نان هشدار داد.به گزارش مهر ،دکتر حسین رستگار با بیان اینکه در برخی
نانوایی ها با هدف مشتری پسند کردن نان و اینکه آن را سفیدتر ،نرم تر و به اصطالح
ورآمده تر عرضه نمایند از جوهر قند یا بالنکت در پخت نان استفاده می کنند ،تاکید کرد:
استفاده از این ماده برای سالمت افراد به شدت مضر است.وی اظهار داشت :جوهر قند
پس از ورود به بدن می تواند موجبات تخریب پرزها و آنتی اکسیدان دستگاه گوارشی را
فراهم آورد.رستگار افزود :در صورت مصرف این ماده ،مصرف کننده دچار سوءها ضمه
و زخم های گوارش می شود ،عالوه بر آن در کنار عوامل دیگر امکان ابتال به سرطان
دستگاه گوارش نیز افزایش می یابد.وی با اشاره به توسعه کارخانه های تولید نان های
صنعتی به عنوان مراکز تحت نظارت سازمان غذا و دارو که دارای صالحیت های ضابطه
مند هستند ،اعالم کرد :در راستای طرح بررسی نانوایی های کشور و سنجش میزان
جوهر قند آنها ،تصمیمات نظارتی جدی تر اخذ شده است با اختیارات بیشتری که به
دست می آوریم بتوانیم نظارت های دقیق تری بر آنها داشته باشیم.

گروه حوادث:
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت :تا پایان
شهریور ماه هزار و  ۳۳۸نفر مبتال به این بیماری در هرمزگان نیز
شناخته شده است.به گزارش مهر ،یحیی میرزاده بیان داشت :با

میــــــز خبـــــــــــــــــر
 200پرونده تخلف در نانوایی های هرمزگان
تشکیلشد
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت  ،معدن
و تجارت هرمزگان گفت :از ابتدای سال تاکنون بیش
از  200پرونده تخلفاتی در نانوایی های استان به ارزش
یک میلیارد و  296میلیون ریال تشکیل شد.به گزارش
ایرنا  ،عبدالرضا پیروی منش سه شنبه درحاشیه بازدید
از نانوایی های سطح استان افزود :مهم ترین تخلف این
نانوایی ها کم فروشی  ،گران فروشی و نبود نرخ نامه بود.
وی با اشاره به اینکه دو گروه دو نفره  ،نظارت و بازرسی از
نانوایی های استان را بر عهده دارند  ،بیان داشت :امسال
بیش از  10هزار بازرسی و نظارت از نانوایی های استان
صورت گرفته است.هرمزگان بیش از یکهزار و  100نانوایی
و شش کارخانه آرد دارد.

توجه به شیوع بیماری ایدز در استان اولویت برنامه مرکز بهداشت
و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر آموزش و پیشگیری به شکل
وسیع در جامعه است .بر اساس آمارهای اعالم شده تا اول سال
جاری میزان مبتالیان شناخته شده به ایدز در ایران بیش از ۳۰
هزار و  ۱۸۲نفر بوده است.وی با بیان اینکه پیش بینی می شود که
 ۹۰تا  ۸۵هزار مبتالی ناشناخته در ایران وجود داشته باشد ،عنوان
کرد :تا پایان شهریور ماه هزار و  ۳۳۸نفر مبتال به این بیماری در
هرمزگان نیز شناخته شده است.میرزاده اضافه کرد :متاسفانه وضعیت
میزان مبتالیان به این بیماری در استان نشان می دهد که شیوع این
بیماری در هرمزگان دو برابر میانگین کشوری است که به عنوان
یک هشدار تلقی می شود .تحقیقات چند سال اخیر نشان می دهد
که روند انتقال این بیماری در کشور از تزریقی به جنسی تغییر
کرده است.وی خاطرنشان کرد :در ایران راه های انتقال  ۴۰درصد به
صورت تزریقی ۴۰ ،درصد جنسی ،چهار درصد مادر به کودک و ۱۶
درصد دیگر سایر عوامل ناشناخته را شامل می شود.
وی با اشاره به نسبت بیشتر بودن مبتالیان زن به مرد در استان به
کشور اظهارداشت :این میزان نشان می دهد دانشگاه علوم پزشکی و
مسئوالن باید برنامه های جلوگیری از شیوع این بیماری را با توجه
به شرایط و موقعیت استان اجرایی کنند.رئیس مرکز بهداشت استان
هرمزگان اضافه کرد :سه اصل مهم خویشتین داری ،پایبندی اخالقی
و رفتارهای جنسی محافظت شده در برنامه آموزشی پیشگیری از
این بیماری گنجانده شده است .در اختیار گذاشتن وسایل پیشگیری
به صورت رایگان و همچنین مشاوره رایگان در مراکز و پایگاه های
مشاوره های رفتاری به افراد از برنامه های عملی این طرح است.
دکتر میرزاده عنوان کرد :ایدز در دنیا رو به کاهش است .اما در منطقه

زلزله پارسیان هرمزگان خسارتی نداشت
مدیرجمعیت هالل احمرپارسیان هرمزگان گفت :زلزله سه
وششم امواج درونی زمین ( ریشتر) روز چهارشنبه گذشته
دراین شهرستان خسارتی در پی نداشت.رضا رضایی نسب
افزود:براساس گزارش مرکزلرزه نگاری دانشگاه تهران ،این
زلزله ساعت  14و 16دقیقه امروز در عمق 10کیلومتری
،عرض جغرافیایی ( )27/29و طول(  )53/42درفاصله
19کیلومتری شهر پارسیان رخ داده است.وی ادامه داد:
این جمعیت آمادگی کامل امداد رسانی برای گونه حوادث
احتمالی ناشی از زلزله دارد  .مردم غرب هرمزگان بویژه
بستک ،چارک وپارسیان امسال بیشترین زمین لرزه را
تجربه کرده واستان به عنوان یکی از کانونهای زلزله در
کشور مطرح است .طبق گزارش اخیر مدیریت بحران
استانداری هرمزگان در  10سال اخیر بیش ازدوهزار و 366
بار زلزله در استان رخ داده که شدت آن ها بین سه تا
شش دهم ریشتر بوده است و شهرستان های بندرعباس
 ،بستک  ،بشاگرد  ،قشم  ،کیش و فین بیشترین فراوانی
زلزله را در برداشتند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعالم کرد :

شناسایی  ۱۳۳۸مبتال به ایدز در هرمزگان
مدیترانه شرقی که ایران نیز جزوی از آن است این بیماری با افزایش
رو به رو بوده است .طبق این برنامه ایران متعهد شده تا سال ۲۰۳۰
این بیماری بر پایه دو هدف شناسایی و درمان حذف شود.وی گفت:
در راستای رسیدن به برنامه جلوگیری از شیوع و حذف این بیماری

مردم نیز باید از رفتارهای پر خطر جنسی ،استفاده از مواد مخدرهایی
مانند شیشه و کراک و عواملی که سبب انتقال بیماری می شود
پرهیز کنند .در حال حاضر این آموزش ها در مدارس ،دانشگاهها و
زندان ها در حال انجام است.

آمار فوتیهای آنفلوانزا به  ۵۷نفر رسید

گروه حوادث:

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ،ضمن
تشریح آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزا در کشور ،از فوت  ۵۷بیمار
مبتال خبر داد .به گزارش مهر ،دکتر محمد مهدی گویا با بیان اینکه

ظرف دو هفته گذشته تاکنون بیش از  ۲۷۰۰نمونه مشکوک به
ابتال به آنفلوانزا در کشور در  ۱۲آزمایشگاه قطب و آزمایشگاه مرجع
سالمت مورد بررسی قرار گرفته است ،گفت :از این موارد  ۸۹۶مورد
آنفلوانزای نوع  H۱N۱در سراسر کشور تشخیص داده شده است.
وی افزود :موارد بیماری از اکثر استانهای کشور گزارش شده است
و این نشان دهنده آنست که بیماری ظرف دو هفته گذشته فعال
بوده است ولی هم اکنون موارد آن در بعضی از استانها از جمله
کرمان و سیستان و بلوچستان رو به کاهش گذاشته است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریها با بیان اینکه موارد جدید مرگ از
هفته گذشته تاکنون  ۱۱مورد و به صورت تک گیر در استانهای
مختلف بوده است گفت :موارد فوت در لرستان  ۲مورد ،مازندران ۲
مورد ،البرز  ۲مورد ،خوزستان  ۱مورد ،دزفول  ۱مورد ،گلستان ۱
مورد و تبریز  ۲مورد گزارش شده است.
** پیش از این تعداد فوتی های آنفلوانزا  46نفر اعالم شده
بود.
همه فوت شدگان بیماری زمینه ای داشته اند
گویا با تاکید بر اینکه هر  ۱۱مورد فوتشدگان دارای بیماری
زمینهای بودهاند ،گفت :متاسفانه شدت بیماری زمینهای ،زمینهساز

مرگ اصلی آنها بوده است .وی خاطر نشان کرد :تمام همکاران
ما در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و آزمایشگاههایی که درگیر
تشخیص بیماری هستند ،با فعالیت شبانهروزی و حتی در روزهای
تعطیل تالش کردهاند تا در سریعترین زمان ممکن ،رسیدگی به
افراد مبتال به بیماری و تشخیص بیماری آنها صورت گیرد که جای
تقدیر دارد .گویا یادآور شد :آموزش و اطالعرسانی در سطح گسترده
با استفاده از ظرفیت های رسانهای و با حمایت همه جانبه صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران نقش بسیار مهمی در پیشگیری از
بیماری و کاهش موارد ابتالی به آن داشته است.
** وجود داروی آنفلوانزا به اندازه کافی در کشور
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در مورد
داروی آنفلوانزا (اوسلتامی ویر) تصریح کرد :دارو به اندازه کافی در

شیرخوارگان و سالخوردگان واکسن آنفلوآنزا
بزنند
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
گفت :هنوز فصل سرما در کشور باقیست و نگرانی هایی در
مورد موج دوم آنفوالنزا وجود دارد لذا باید آموزشهای الزم
را به مردم برای مقابله با این بیماری داد تا از تلفات جانی
جلوگیری شود.حسینعلی شهریاری در گفتوگو (ایسنا)،
اظهار داشت :دولت ،تدابیر خوبی برای مقابله با آنفلوآنزا
اندیشیده است اما موج دوم این بیماری همزمان با فصل
سرما در راه است لذا الزم است افرادی که زمینه بیماری
و ضعف سیستم ایمنی بدن دارند واکسینه شوند ،علیرغم
این که االن زمان اثر بخشی واکسن گذشته است اما بهتر
است بچههای شیرخوار و افراد سالخورده واکسینه شوند.
وی افزود :واکسن آنفلوآنزا به میزان کافی در کشور وجود
دارد و مراکز بیمارستانی نیز آمادگی الزم را در این حوزه
دارند .ضمن این که واکسنهای موجود نیز باکیفیتند و
واکسنهای هندی در بازار وجود ندارد و نگرانی در این
زمینه وجود ندارد و البته آمار تلفات نیز کنترل شده است.
شهریاری ادامه داد :باید توجه داشت قطعا این امکان وجود
دارد که موج بیماری آنفلوآنزا در کشور دور بزند و ممکن
است همه جای کشور شاهد شیوع بیماری باشیم و لذا باید
مردم تمام حواس خود را برای پیشگیری به کار بگیرند.
رئیس کمیسیون بهداشت در پایان با بیان اینکه البته
نگرانی بیش از حد در مورد ویروس آنفلوآنزا درست نیست
گفت :مسئولین وزارت بهداشت با هوشیاری پیگیر شرایط
کشور و پیشگیری از این بیماری هستند ،اما مردم نیز باید
هوشیار باشند مخصوصا افراد کهنسال و کودکان که در
معرض خطر بیشتر هستند اگر بیش از  3روز عالئمی نظیر
تهوع  ،سرفه و تب باال را داشته باشند باید به مراکز درمانی
مراجعه کنند.

سراسر کشور موجود است اما با توجه به این که در مورد استفاده
از این دارو حساسیت خاصی وجود دارد تاکید شده است تا فقط
متخصصین رشتههای مربوطه ،آن را فقط برای بیمارانی که ضرورت
دارد تجویز نمایند.
** مصرف بیرویه این دارو باعث مقاومت دارویی می شود
گویا با تاکید بر این که مصرف بیرویه این دارو نگران کننده است،
گفت  :تجربه جهانی نشان میدهد چنانچه دارو بدون مالحظه
مصرف شود باعث بروز مقاومت دارویی شده و تاثیر خود را از دست
می دهد به همین دلیل تالش شده تا نهایت دقت در مورد مصرف
آن صورت گیرد .وی در ادامه گفت :آنچه تاکنون در مورد این بیماری
رخ داده است ،رخداد غیرمعمولی نبوده و هرساله نه تنها در کشور ما
بلکه در اکثریت کشورهای دنیا و حتی در کشورهای پیشرفته شاهد
بروز آن میباشیم این طبیعت آنفلوانزا است و تغییری نخواهد کرد.
** مردم به شایعات توجه نکنند
گویا گفت :سیاست وزارت بهداشت آن است که موارد ابتال به این
بیماری کاهش یابد و موارد مراجعه و بستری در بیمارستان کمتر
شود و موارد مرگ نیز به حداقل برسد که همه اینها نیاز به حمایت
و همکاری مردم دارد .رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت در پایان گفت :از مردم عزیز تقاضا داریم به هیچ شایعهای
درباره این بیماری توجه نکنند و وزارت بهداشت تالش کرده است
تا با شفافیت کامل در این زمینه برای هموطنان سراسر کشور
اطالعرسانی نماید.

سیستان و بلوچستان رکورددار ازدواج های زیر 15سال در کشور
جبران ناپذیری را هم برای دختران و خانواده
هایشان بوجود می آورد.
محمد جواد منصور بستانی رئیس اداره ثبت
احوال شهرستان زابل در گفت و گو با اوشیدا
در خصوص ازدواج کودکان اظهار داشت :این
ازدواج ها معموال در حاشیه شهرهای بزرگ،
شهرهای کوچک و روستاها بیشتر اتفاق می
افتد.
منصور بستانی تعصب های قومی ،مذهبی و
مشکالت اقتصادی را از دالیل عمده رواج ازدواج
کودکان عنوان کرد و گفت :اصوال در جوامع
کوچک ،دو موضوع اقتصادی و فرهنگی باعث
می شود که افراد به ناچار ،فرزندان خود را برای
رهایی از مشکالت اقتصادی ،تعصبات قبیله ایی
یا تعصبات مذهبی به ازدواج با شخصی دیگر

گروه حوادث:
پایگاه خبری تحلیلی اوشیدا روز چهارشنبه
 25 /آذر /94مطلبی با عنوان ‹سیستان و
بلوچستان رکوردار ازدواج های زیر 15سال در
کشور /پدیده ای که هنوز از رونق نیفتاده است›
منتشر کرده است.

به گزارش ایرنا ،دراین مطلب آمده است :مقوله
ازدواج در سنین پایین در سیستان و بلوچستان
که پهناورترین استان کشور نیز است رواج
بیشتری نسبت به دیگر استانهای کشور دارد.
به گزارش پایگاه خبری اوشیدا :ازدواج امری
پسندیده است که یک جامعه را به تعالی و
پیشرفت می رساند اما ازدواج های زودرس
و نامطلوب که از روی اجبار یا از سر ناچاری
صورت می گیرد به مثابه از چاله به چاه افتادن
است ،بیراهه ای که به تباهی ختم می شود ،هزینه های گزاف بی
توجهی نسبت این مسئله مهم اجتماعی بر دوش تمام افراد جامعه
خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد که ازدواج دختران در سنین کودکی
در خانواده هایی که کودک تک سرپرست یا بد سرپرست (دارای
والدین معتاد ،بی سواد یا روانی) باشد یا سرپرست ناتنی داشته
باشد یا خانواده از نظر اقتصادی و اجتماعی در سطح پایینی باشند،
بیشتر است .بهتر است که بدانیم در قوانین داخلی ایران ،سن ازدواج،
نخستین بار در سال  1313بنا بر ماده  1041قانون مدنی 15 ،سال
شمسی برای دختران و  18سال شمسی برای پسران به عنوان
حداقل سن ازدواج تعیین شد .در سال  1353بنا بر تصویب قانون
حمایت از خانواده ،سن مجاز ازدواج به باالترین حد خود یعنی به
ترتیب  18و  20سال تمام شمسی برای دختران و پسران رسید ،اما
پس از انقالب اسالمی ،در سال  1361با توجه به در نظر گرفتن سن

رئیس اداره محیط زیست بندرلنگه :

بیشترین تخلفات و کشفیات زیست محیطی مربوط به بندرلنگه است

ایــران

جدول کلمات متقاطع

بلوغ  9سال تمام قمری برای دختران و  15سال تمام قمری برای
پسران ،سن ازدواج به پایین ترین حد خود رسانده شد .این قانون
به مدت  20سال پابرجا بود .سپس این قانون در سال  1381تغییر
یافت و حداقل سن ازدواج برای دختران  13و برای پسران  15سال
تمام شمسی در نظر گرفته شد.
مقوله ازدواج در سنین پایین در سیستان و بلوچستان که پهناورترین
استان کشور نیز است رواج بیشتری نسبت به دیگر استانهای کشور
دارد و این امر بیشتر در شهرهای بلوچستان رخ می دهد و دختران
با سن پایین تر از  15سال مجبور به ازدواج می شوند ،شیوه ای که
از گذشته های دور به عنوان یک سنت غلط در این مناطق رشد پیدا
کرده است ،چه بسا دخترانی که قربانی فرهنگ و باور غلط بزرگان
خود می شوند و در زیر بار یک زندگی تحمیل شده با آسیب های
جدی روبرو می شوند .گاه دیده می شود که مردانی بزرگسال اقدام
به انتخاب دخترانی کم سن و سال می کنند که این مسئله عواقب

افقی
-1آذین بندی ونمایش مناظر-از جزایر دریاچه ارومیه-2گل ناامیدی-
ناطق وسخن گو-شیرینی وشهد-3جوهرقلیا-پایه وریشه-شاعر وعارف
قرن هفتم ایران ملقب به مالی روم-4کامیون قدیمی-تخم مرغ
انگلیسی-پیش شماره-نقطه وخال-5آب بینی-بی توازن و غیریکسان-
حمام الغری-6وسیله وابزار-نام برج ساعت در اسکاتلند-پس ازصرف غذا
می خورند-7پایتخت ازبکستان-زمین ترکی-موش کامپیوتری-8جور
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نگاه ما به زندان و زندانبانی برگرفته از آموزه
های دینی است
رییس دادگستری میناب گفت :نگاه ما به زندان و زندانبانی
برگرفته از آموزه های دینی و اصالحی و تربیتی است.
منوچهر خیرخواه در بازدید از زندان میناب افزود :در
زندانبانی اسالمی مجرمان نه تنها در حین تحمل مجازات
حبس باید اصالح و تربیت شوند ،بلکه باید آمادگی روحی و
روانی برای ادامه زندگی شرافتمندانه در جامعه را نیز بدست
آورند.وی ادامه داد :با فعالیت های شبانه روزی کارکنان در
زندان میناب ،این زندان نمونه بارز زندانبانی اسالمی است
که موجب آرامش و اطمینان خاطر مددجویان شده است.
رییس زندان میناب هم ضمن تشکر از حضور مسئوالن
قضایی در زندان گفت :بازدیدهای مداوم و دوره ای
مسئوالن قضایی شهرستان از زندان ،موجب رفع مشکالت
قضایی مددجویان و کاهش جمعیت کیفری و آسیب های
پرخطر در زندان شده است.محمد فیروززاده افزود :در سایه
تعاملی که میان زندان و دستگاه قضا در میناب وجود دارد،
شاهد رضایتمندی بیش از پیش مددجویان و آرامش زندان
هستیم.

درآورند.
وی اظهار داشت :معضل ازدواج زودهنگام صرفاً یک معضل فردی و
خانوادگی نیست بلکه به دلیل پیامدهای زیانبار اجتماعی آن ،مسئله
مربوط به کل جامعه تلقی می شود و راه حل اجتماعی نیز می طلبد.
رئیس اداره ثبت احوال زابل افزود :اما جوامع روستایی ،شهرهای
کوچک و مناطقی که هنوز در آنها قبیله جایگاهی فراتر از قانون
دارد و دختران کم سن و سال هنوز تحت سلطه مطلق خانواده
هستند ،رخ می دهد.
بستانی به آمار ازدواج کودکان در سیستان اشاره کرد و گفت:
سالجاری در منطقه سیستان تنها سه مورد ازدواج در سنین پایین
داشتیم .وی درباره علت این نوع ازدواج ها گفت :متاسفانه هنوز
بسیاری از افراد در جامعه ما بلوغ جسمی را تنها مالک ازدواج قلمداد
کرده و توجهی به بلوغ فکری و اجتماعی ندارند .یعنی اصوال برایشان
مهم نیست که فرد توانایی ازدواج را دارد یا نه.
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چــــهرههــــــا

گــــــزارش  خبــــری

گروه حوادث :

 //شماره // 2962

پلیس هرمزگان در راستای آمادگی مدیریت بحران در وقوع زلزله اقدام به برگزاری
مانور امدادی عملیاتی در حاشیه شهر بندرعباس کرد.به گزارش جنوب ایران ،جانشین
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت :آمادگی پلیس به عنوان بازوی امنیتی شهر در
وقوع حوادث غیر مترقبه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است چرا که این نیرو در صورت
وقوع حوادث غیر مترقبه هم باید بتواند خود را مدیریت کند و هم به وظایف ذاتی خود
در استقرار نظام و امنیت عمل کند.علی اصغر خرمروی افزود :در این مانور که با استقرار
 60چادر عملیاتی و مشارکت  50واحد انتظامی از پلیسهای تخصصی ،فرماندهی انتظامی
شهرستان بندرعباس و یگان ویژه برگزار شد ،پلیس با استقرار در حاشیه شهر و تامین
تجهیزات و نیرو میزان آمادگی انجام وظایف ذاتی خود را سنجید که خوشبختانه اهداف
ترسیم شده نیز به خوبی محقق شد .به گفته وی در این مانور که عالوه بر واحدهای
انتظامی سایر دستگاههای خدماترسان در مدیریت بحران شهری نیز مشارکت داشتند،
نیروهای انتظامی با شرایط استقرار اضطراری در محیط خارج از ستاد فرماندهی آشنا
شدند تا در صورت وقوع هر نوع حادثه غیر مترقبه از جمله زلزله ،توان انتظامی عملیاتی
خود را در کمترین زمان ممکن بازیابی کرده و به استقرار نظم و امنیت بپردازند.

آغاز به کار دومین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث
دومین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث و نخستین
جشنواره ملی مهندسی پزشکی خلیج فارس در مرکز نمایشگاههای
بینالمللی کیش آغاز به کار کرد.

 //صبح ساحل را از هر جای جهان که خواستید بخوانید // SOBHESAHEL.COM //

وهماهنگ-استادومعلم-9گونه ای از پخت برنج-خواست عرب-کتابی
سیاسی اجتماعی نوشته هانری کاردول-10سعی وتالش-گیاه روشنک-
گوشه وزاویه-11از خدایان مصرباستان-طلب سعادت وخوشبختی
کردن-یازده-12شایسته وبجا-شکوه وجالل-پیمانه ای برای وزن کردن
غالت-درخت بی بر-13از فرشتگان مغضوب-به معنی آب روان وگوارا-
رندوحیله گروچابک-14اشرف مخلوقات-درخت انار-سوره بانوان-15
هریک از مناسک واعمال حج را گویند-کتابی از محمدعلی جمال زاده.
عمودی
-1مربوط به امورسیاسی-از فاکتورهای خونی-2برنج شوشتری-
بیچارگی و بدبختی-چندمانع-3نشان ومدال-محتاج به
آب-رسیدگی به امور-4دیدنی در رژه-کجاست-از مابهتران-
پسوندشباهت ودارندگی-5مادرعرب-بیالن عمل-آشوب وبلوا-6ظلم
وجور-اسب جنگی رهوار-چوبه اعدام-7ناگهان وبی هوا-آتش آب
رفته-پول خرد آمریکا-8بی بندوباری-خودکفایی-9ظاهربنا-
عالمت مفعولی-اثری از جان اشتاین بک نویسنده آمریکایی-10از
اقوام باخترنشین کشورمان-چراگاه-چغندرپخته-11از نام های
پیامبراکرم(ص)-فیلمی از یداله صمدی با بازیگری فردوس کاویانی-
پرورش یافتن-12تک خوانی-راس وکله-چله کمان-چاک و شکاف
جامه-13تن پوشی برای فصل سرما-مگس کوچک-اصطالحی
در بازی فوتبال-14سدی بزرگ درکشورمجارستان-بندری در
بلغارستان-فراموشی-15عنکبوت زهردار بزرگ-عنوان پیروان بابک
خرم دین.

طراح  :مهدی سنگی
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