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هرمزگان

 //سال سی ویکم //

در هرمزگان ؛

تصادف مرگبار زانتیا و پژو هفت کشته بر جا گذاشت
و پژو  405از میناب به سمت جاسک در حال حرکت بوده و از
طرفی یک دستگاه زانتیا از سمت جاسک به سمت میناب در
حال حرکت بوده است.وی افزود :زانتیایی که از سمت میناب به
جاسک در حرکت بوده با  405برخورد می کند که در این تصادف
دو نفر سرنشین زانتیا در دم فوت و سرنشین  405نیز مجروح شده
است.سرهنگ مجیدزاده تصریح کرد :خودرو زانتیایی که از سمت
جاسک به میناب در حرکت بوده نیز به این خودروهای تصادفی
برخورد می کند و پنج سرنشین آن جان خود را از دست دادند.
فرمانده پلیس راه هرمزگان در خصوص علت وقوع این تصادف
گفت :کارشناسان این فرماندهی به محل حادثه اعزام و علت آن در
دست بررسی است .شهرستان میناب در  90کیلومتری و جاسک
نیز در 300کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع
شده که بخش زیادی از جاده میناب به جاسک بدون بزرگ راه
است و خودرو دریک جاده دو طرفه تردد می کنند.

هفت دستگاه آمبوالنس به ناوگان فوریت های پزشکی هرمزگان پیوست
است.وی بیان داشت :براساس نیاز و
اولویت سنجی این آمبوالنس ها دراختیار
بیمارستان جاسک  ،شمیل حاجی آباد ،
پایگاه اورژانس سیریک  ،پایگاه اورژانس
دژگان بندرلنگه  ،بیمارستان بشاگرد ،
پایگاه اورژانس هشتبندی میناب و پایگاه
اورژانس سرتنگ بندرخمیر قرار می
گیرد.با اضافه شدن این تعداد آمبوالنس
 ،شمار این خودروها به بیش از 60دستگاه در استان هرمزگان
رسید.

کالهبرداری شگفت انگیز با آگهی شارژ ارزان

گروه حوادث :

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی
انتظامی گفت :مجرمان حرفه ای فضای سایبر این روزها تورها و
دام های خود را در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام ،اینستاگرام
پهن کرده اند تا کاربران شبکه اجتماعی را به دام بیندازند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا ،سرهنگ علیرضا
آذردرخش با اشاره به دام فیشرها برای به دام انداختن کاربران
شبکه های اجتماعی ،افزود :شاهد بارگذاری لینک های سایت
های تقلبی فروش شارژ تلفن همراه در شبکه های اجتماعی مثل
تلگرام و اینستاگرام هستیم ،این مجرمان با ترفندهای ساده مثل
شارژ شگفت انگیز یا ارزان به راحتی کاربران را برای ورود به این
لینک های تشویق می کنند.
وی ادامه داد :در پی باز کردن اینگونه لینک ها ،کاربران با صفحاتی
روبرو می شوند که ادعا دارند شارژهای شفگت انگیز و ارزان تلفن
همراه می فروشند و کاربر مثال با خرید مبلغ مشخصی می تواند
به صورت نامحدود یک هفته یا یا ماه با تلفن همراه خود صحبت
کرده و پیامک ارسال کنند.
آذردرخش ادامه داد :بیشتر این لینک ها کاربران را به صفحات
فیشینگ ارجاع می دهد و کاربران در هنگام خرید به راحتی
اطالعات بانکی خود را در اختیار فیشرها می گذارند.وی با توصیه
به کاربران برای خرید شارژ تلفن همراه گفت :کاربران برای خرید

شارژ تلفن همراه از هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه
به سایت همان اپراتور و یا بانکی که در آن حساب دارند
مراجعه کنند چرا که در سایت اپراتورها انواع شارژها از
نظر قیمیت و کیفیتی موجود می باشد و کاربر به راحتی
می تواند شارژ مورد نظر خود را خریداری کنند.
آذردرخش تاکید کرد :البته برای ورود به سایت
اپراتورهای تلفن همراه های موجود بهتر است به جای
جستجو در موتورهای جستجو مثل  yahooو google
کاربر شخصا آدرس سایت را در منوبار وارد کنید بنابراین
حفظ آدرس سایتها برای به دام نیفتادن در تله فیشرها
امری ضروری و واجب است.
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت:
متاسفانه هنوز کاربران به راحتی فریب تبلیغات دورغین فیشرها
مثل شارژ شفگت انگیز در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
را خورده و با آنها همراه می شوند.آذردرخش با بیان اینکه یکی
از بهترین راهکارها برای جلوگیری از دستیابی به اطالعات بانکی،
تغییر رمز کارت های بانکی به صورت دوره ای است ،افزود:
هنگامی که برای خرید در فضای مجازی اقدام می کنند و احتمال
می دهند که در دام فیشرها افتاده اند به سرعت رمز عبور اول و
دوم کارت بانکی خود را تغییر دهند.
وی همچنین در خصوص راههای به دام نیفتادن در صفحات
فیشینگ بانکی گفت :یک راه تشخیص سایت های فیشینگ در
قسمت  URLسایت کامال واضح است و کاربران باید حتما دقت
کنند که در کنار آدرس سایت ،عبارت  httpsذکر شده باشد.
آذردرخش ادامه داد :وجود عالمت قفل مانند ،در کنار صفحات
آدرس اینترنتی ضرورت دارد.
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا سایت
و ایمیل پلیس فتا را دریچه ارتباطی با شهروندان دانست و افزود:
پلیس فتا از هموطنان درخواست می کند در صورت مواجهه
با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس
 Cyberpolice.irبخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

هشدار معاون دادستان به برخی رد صالحیت شده ها

گروه حوادث :

معاون امنیتی دادستان کل کشور به برخی داوطلبان انتخابات
مجلس دهم که رفتارشان موجب تشویش اذهان عمومی می شود
هشدار داد.

سید مرتضی بختیاری در گفتگو با مهر در مورد اینکه برخی رد
صالحیت شدگان انتخابات افراد هیئت اجرایی را بیسواد عنوان
کرده و به شیوه های مختلف در حال اعتراض در جامعه هستند،

گفت:بیش از  ۱۲هزار نفر برای کاندیداتوری مجلس ثبت نام
کردند که شرکت این تعداد هم دارای نقاط قوت است و هم نکته
هایی دارد که اگر توجه نشود موجب سوء استفاده خواهد بود.
وی افزود :تعداد باالی ثبت نام کنندگان نشان داد که کشور دارای
دموکراسی است و همین خواب دشمنان را برهم زد اما اینکه
برخی افراد سابقه دار در این گیر و دار وارد شده و ثبت نام کردند
را از آسیب های این دوره می توان عنوان کرد.
معاون امنیتی دادستان کل کشور گفت :این افراد می دانستند رد
صالحیت می شوند اما با این نیت ثبت نام کردند تا به عنوان اهرم
علیه شورای نگهبان از آن استفاده کنند و این جفای به انقالب و
نظام است و اگر این اقدام آنها موجب تشویش اذهان عمومی و
چند دستگی شود قطعا قابل تعقیب قضایی بوده و از دستگاه های
اطالعاتی و امنیتی درخواست دارم جلوی این رفتارها را بگیرند تا
برای نظام هزینه ای نداشته باشد.

دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران خبر داد :

کاهش آمار کوه خواری ،زمین خواری و دریاخواری

گروه حوادث :

حجتاالسالم و المسلمین رئیسی گفت :زمین ،ساحل و دریا به
عنوان سرمایه ملی کشور است به همین منظور هرگونه تجاوز
به این سرمایه و منابع ملی باید متوقف شده و برخورد قانونی با
متخلفان صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم
رئیسی در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی گفت :تغییر
کاربردی در باغات و اراضی کشور ممنوع است ،مگر با اجازه قانون
که این هم در کمیسیون مربوطه آمده که هرگونه تغییر کاربری
باید بر اساس اعالم کمیسیون باشد و تغییر کاربری بدون مجوز
باید متوقف شود.وی ادامه داد :زمین ،ساحل و دریا به عنوان
سرمایه ملی کشور است ،به همین منظور هرگونه تجاوز به این
سرمایه و منابع ملی باید متوقف شده و برخورد قانونی با متخلفان
صورت گیرد.دادستان کل کشور افزود :توقف تجاوز به سرمایههای
ملی باید توسط سازمان جهاد کشاورزی و نهادهای مربوطه در

کالهبرداري در پوشش سهام عدالت

استانها انجام شود؛ اما بر اساس هشدارهای مقام معظم رهبری
از اسفند ماه سال گذشته تاکنون حساسیتهایی در این زمینه
ایجاد کردهایم.
رئیسی گفت :دادستانها گزارش ویژه در مورد تجاوز به سرمایه
ملی را ارائه میدهند و این امر حاکی از آن است که دادستانها
کار را با جدیت دنبال میکنند ،در سال گذشته اقدامات خوبی
دراین زمینه انجام شده است و امسال نیز بر اساس گزارشها
از کوه خواری ،زمین خواری ها و دریاخواری کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه بازنگری در قوانین در ارتباط با این امر ضرورت
دارد ،گفت :اخیرا طرحی به قوه قضائیه داده شد که این طرح
توسط دستگاه قضا اصالح شد و امیدواریم در کمیسیون مربوطه
در مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد تا شفافیت الزم نسبت
به این قانون داشته باشیم.دادستان کل کشور تصریح کرد :ما به
عنوان دستگاه قضا اعالم می کنیم که در این زمینه عزم همگانی
نیاز است؛ اما دادستان های ما آماده هستند با افراد متخلف برخورد
کنند.دادستان کل کشور در ارتباط با ضرورت بحث آموزش در قوه
قضاییه گفت :رابطه ای بین معاونت منابع انسانی و بخش هایی
مانند دانشگاه ها و مراکز تخصصی قضایی در حوزه علمیه قم
بوجود آمده که این ارتباط بین آموزش قوه قضاییه هم نیازهای ما
را فراهم کرده و هم در تربیت نیروی انسانی که در معاونت منابع
انسانی انجام می شود کار را دقیقتر کرده است.
وی ادامه داد :اکنون آموزشهای قضاتی که وارد دستگاه قضا می
شوند ورزیده تر از قبل شده اند و اطالعات قضات بروز است.

جهان

انهدام محموله عاج فیل در سریالنکا

دولت سریالنکا بزرگترین محموله قاچاق عاج فیل را نابود کرد.به گزارش
(ایسنا) ،دولت سریالنکا به منظور آنکه به شکارچیان نشان دهد هیچ گونه تجارت
غیرقانونی ،قابل چشم پوشی نیست به نابود کردن بزرگترین محموله عاج فیل
اقدام کرد.این محموله شامل عاج فیلهای آفریقایی بوده که نزدیک به چهار سال
پیش در بندر «کلمبو» توقیف شده بود .بنابر گزارشها ،قرار بوده این محموله از
کنیا به دوبی فرستاده شود.مسئوالن اداره گمرک بندر کلمبو اظهار داشتند :در
این محموله عاجهای بسیار کوچکی هم وجود داشته که نشان میدهد متعلق به
فیلهای نوجوان بوده است.بنا بر اعالم مقامات سریالنکایی ،محموله حاوی 359
عاج فیل در ماه مه سال  2012در مسیر انتقال از کنیا به دوبی توقیف شد .تجارت
غیرقانونی عاج فیلهای آفریقایی به دلیل تقاضای کشورهای آسیا و خاورمیانه برای
مصرف دارویی آن انجام میگیرد.

ایــران

فردي که با راه اندازي سايت تقلبي به نام پايگاه خبري سهام عدالت از  850نفر
کالهبرداري کرده بود،توسط پليس فتاي استان البرز دستگير شد.به گزارش آرمان ،سردار
کامراني صالح گفت :کارشناسان پليس فتاي استان البرز در پي رصد و پايش اينترنتي با
سايتي با عنوان پايگاه خبري سهام عدالت به آدرس اينترنتي www.sahamedalat.com
مواجه شدند.وي افزود :اين پايگاه خبري با انتشار اطالعيه اي مبني بر اين که «دولت قصد
دارد بدون اطالع رساني ،طرح ثبت نام مردم در سهام عدالت را اجرا کند و اگر کسي ثبت
نام نکند به منزله نوعي انصراف خواهد بود» ،از متقاضيان سهام عدالت خواست تا با واريز
مبلغ  55هزار ريال نسبت به بروز رساني اطالعات خود و ثبت نام مجدد در اين سامانه
اقدام کنند .سردار کامراني صالح درباره شگرد گرداننده اين سايت گفت :عامل گرداننده
سايت مذکور با تعبيه درگاهي براي واريز وجه اينترنتي به عنوان هزينه ثبتنام ،دريافت
وجه از اين طريق و جمع آوري بانک اطالعاتي دارندگان سهام عدالت در سطح کشور از
قبيل نام ،نام خانوادگي ،آدرس ايميل ،آدرس محل سکونت،شماره تلفن همراه و  ...اقدام
به کالهبرداري ميليوني از مردم کرده است .اين مقام مسئول ادامه داد :با توجه به اهميت
موضوع  ،کارشناسان پليس فتا با اقدامات اطالعاتي و فني ،سايت مذکور و گرداننده آن را
شناسايي کردند .وي را در يک عمليات غافلگيرانه دستگير کردند .

سردار اشتری در جمع خبرنگاران خبر داد :

میــــــز خبـــــــــــــــــر

تمـام فعـالیت انتخابـاتـی
در فضای مجازی رصد می شود
گروه حوادث :

فرمانده نیروی انتظامی گفت :تمامی تحرکات انتخاباتی به ویژه در
دنیای مجازی مورد رصد کامل نیروهای پلیس تخصصی قرار میگیرد
و با کوچکترین ناهنجاری و شیطنتهای احتمالی برخورد خواهد شد.

به گزارش مهر ،سردار حسین اشتری در حاشیه اولین همایش پلیس،
مشاوره و روانشناسی در جمع خبرنگاران با موضعگیری درباره فیلمی
که در شبکههای مجازی منتشر شده و نشاندهنده قدرتنمایی
فردی به نام «شاه مازندران» است ،افزود :طبق بررسیهای همکاران
بنده این فیلم در یک مکان خصوصی تهیه شده ،هر چند ماموران
پلیس بالفاصله بعد از انتشار این فیلم اقدام به شناسایی عوامل منتشر
کننده ،سازنده و بازیگران اصلی آن کردند ،افزود :نیروی انتظامی با
شدت و قاطعیت با افرادی که اقدام به هنجارشکنی و قدرتنمایی در
مالء عام میکنند برخورد خواهد کرد.
وی با اعالم اینکه بسیاری از عوامل این فیلم شناسایی و دستگیر
شدهاند ،افزود :با همکاری دادستانی محترم برخورد با منتشرکنندگان
این قبیل فیلمها ادامه دارد .همچنین شناسایی همه اعضای این باند
اراذل و اوباش در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد.
سردار اشتری درباره فیلمهای دیگری که مربوط به نحوه برخورد
ماموران پلیس با متهمان در کالنتریها در شبکههای مجازی منتشر
شده است نیز گفت :بسیاری از این فیلمها برای زمانهای بسیار
گذشته است .از همین جا به مردم این اطمینان را میدهم که اگر در

کالنتریها و در برخورد با متهمان برخوردی فیزیکی انجام شود،
قطعا پلیس با آن برخورد میکند و نسبت به شناسایی عوامل
خاطی اقدام خواهد کرد .جدا از آن مردم میتوانند اطالعات خود
را از طریق سامانه  ۱۱۰به ما اطالع دهند تا بتوانیم با جدیت با
هنجارشکنان و نیروهای خاطی پلیس برخورد کنیم.
سردار اشتری در ادامه درباره آخرین جزئیات پرونده  ۶مامور
پلیس که در جریان تعقیب و گریز پلیسی اقدام به هالکت ۳
شرور که در تعقیب آنها از سبزوار تا تهران بودند و در اتوبان خاوران
با آنها درگیر شدند ،نیز گفت :هنوز ابالغ رسمی درباره قرار مجرمیتی
که دادستانی برای این ماموران صادر کرده به ما ارسال نشده است ،اما
میدانم که این همکاران دارای حکم قضایی و حکم ماموریت بودند
و در حین انجام ماموریت اقدام به تیراندازی کردهاند .در صورت ابالغ
حکم درباره نحوه رسیدگی به پرونده آنها قطعا دایره حقوقی نیروی
انتظامی وارد عمل خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تمهیدات نیروی
انتظامی برای برقراری انتخاباتی امن در کشور نیز گفت :همانطور
که میدانیم هفتم اسفندماه یکی دیگر از برگهای زرین حضور
مردم در سرنوشت جمهوری اسالمی رقم خواهد خورد .از ماهها
پیش نیروی انتظامی ،وزارت کشور و ستاد نیروهای مسلح و ارد عمل
شده و با راهاندازی قرارگاهی به نام قرارگاه انتخابات ،همه فعالیتها و
تحرکهای در سطح کشور به ویژه در مرزها را رصد کرده و اشکاالت

و کاستیهای موجود را رفع کردهاند.
**  250هزار مامور پلیس امنیت انتخابات را تامین می کنند
فرمانده نیروی انتظامی با اعالم اینکه  ۲۵۰هزار نفر از ماموران پلیس
با عضویت در قرارگاه انتخابات وظیفه حفظ امنیت انتخابات را برعهده
خواهند داشت ،افزود :خوشبختانه در حال حاضر چه در سطح کشور
و چه در مرزهای غربی و شرقی دارای باالترین سطح ممکن از امنیت
هستیم و با به کارگیری بقیه نیروهایی که اعالم آمادگی کردهاند،
شاهد برگزاری انتخاباتی امن و بدون هیچگونه تنش در سطح کشور
خواهیم بود.وی افزود :تمامی تحرکات به ویژه در دنیای مجازی مورد
رصد کامل نیروهای پلیس تخصصی قرار میگیرد و با کوچکترین
ناهنجاری و شیطنتهای احتمالی برخورد خواهد شد.
وی در پایان گفت :تمام مراکز پلیس در حال حاضر در اولویت نصب
دوربینهای مداربسته قرار دارند و برای متصل شدن دوربینها به
مرکز کنترل ،منتظر اختصاص بودجه الزم هستیم تا میزان تخلفات
را به حداقل ممکن برسانیم.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان:

راهکارهای مقابله با قاچاق کاال و ارز باید اقتصادی باشد

گروه حوادث :

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت:
راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید اقتصادی باشد چون
ریشه و تعریف قاچاق اقتصادی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل استانداری هرمزگان،
بهروز اکرمی در جلسه مشترک کارگروه اطالعات و عملیات
کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق
کاال و ارز استان های هرمزگان ،فارس ،بوشهر و ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که در بندرعباس برگزار شد ،عنوان
کرد :اگر عملکرد کارگروه اطالعات و عملیات خروجی مناسبی
داشته باشد ،می تواند به مبارزه با قاچاق کاال و ارز کمک
بسیاری کند.وی با بیان اینکه قاچاق یک پدیده اقتصادی است،
افزود :این پدیده در تمام دنیا وجود دارد و راهکارهای مبارزه با قاچاق
باید اقتصادی باشد چون ریشه و تعریف قاچاق اقتصادی است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان ادامه داد :نمی
توانیم یک نسخه واحد برای مقابله با قاچاق کاال در کل کشور صادر
کنیم ،چون شرایط مناطق و استان های مختلف متفاوت است و
چارچوب و ساختارهای مبارزه با قاچاق باید بومی سازی شود.

اکرمی با تاکید بر اینکه به مسئله قاچاق باید جامع نگاه کرد ،تصریح
کرد :ایران اسالمی مبارزه واقعی و صادقانه با قاچاق کاال و ارز داشته
است.وی خاطرنشان کرد :باید شیوه های مبارزه و عملکردی که در
مبارزه با قاچاق انجام شده را آسیب شناسی و همچنین شیوه های
مبارزه با قاچاق را به روز و نوین کنیم.
اجرای طرح های منطقه ای مبارزه با قاچاق در مناطق مختلف کشور

شایان ذکر است؛ غالمرضا پورانیان مدیرکل بازرسی ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور نیز در این نشست ،بیان داشت:
طرح های منطقه ای مبارزه با قاچاق در مناطق مختلف کشور
با پایلوت قرار دادن استان های جنوبی کشور ،گسترش یافته و
اجرایی شده است.وی ادامه داد :باید به موضوع قاچاق کالن نگاه
کنیم و برخورد با سرشاخه های قاچاق باید در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل بازرسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور با
بیان اینکه کار اطالعاتی راهگشای حل مشکالت در امر مبارزه با
قاچاق است ،افزود :کارگروه های اطالعات و عملیات می توانند
کمک کنند تا هر استانی راهکارهای منطقه ای خود را برای مبارزه
با قاچاق اجرا کند.
پورانیان با اشاره به ابالغ طرح جامع مبارزه با قاچاق کاال و ارز به
استان ها ،تصریح کرد :این طرح در استان ها بومی سازی شده و بر
این اساس راهکاری پنج ساله برای استان ها در امر مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ترسیم شده است.
وی گفت :هر استان مشکالت و رویه خاص خود را در مبارزه با
قاچاق دارد و باید نگاهی جامع و کالن در مبارزه با قاچاق داشته
باشیم.

رئیس سازمان زندان های کشور :

طرح کاهش هدفمند جمعیت زندانیان به طور جدی در دستور کار است
گروه حوادث :

رئیس سازمان زندان های کشور و رییس دفتر بازرسی ویژه قوه
قضاییه گفت:با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و تدابیر ریاست
قوه قضاییه طرح کاهش هدفمند جمعیت زندانیان به طور جدی در
دستور کار است.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل زندانهای هرمزگان  ،علی
اصغر جهانگیرعصرچهارشنبه درحاشیه بازدید از زندان مرکزی
بندرعباس به خبرنگاران اظهارداشت:طرح کاهش هدفمند جمعیت
زندانیان با درنظرگرفتن چهار ظرفیت فقهی ،قانونی ،مدیریتی و
اجتماعی تدوین شده که اجرای کامل آن منوط به همکاری و هم
افزایی تمامی نهادها و ارگان های ذیربط می باشد.
جهانگیر تصریح کرد :وقتی صحبت از کاهش جمعیت زندانیان
می شود منظور کاهش هدفمند زندانیان است که این یک پروسه
گسترده شامل انجام اقدامات پیشگیرانه ،بازنگری در قوانین و
استفاده از ظرفیت های قانونی ،استفاده از مجازات های جایگزین،

حمایت از خانواده های زندانیان و توسعه فعالیت های اصالحی و
تربیتی است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :طرح های مختلفی برای کاهش
جمعیت زندانیان آماده شده که در آینده ای نزدیک عملیاتی
خواهد شد .رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه بیان داشت :حبس
الکترونیکی و حبس در منزل از جمله این طرحها است که اقدامات

مطالعاتی و همچنین اجرای آزمایشی آن انجام و به زودی مورد اجرا
قرار می گیرد .رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور به طرح خروج زندان ها از شهرها نیز اشاره کرد و گفت :خروج
زندان ها از شهر مستلزم تامین اعتبارات الزم است که امیدواریم در
برنامه ششم توسعه اعتبار خروج زندان ها از حریم شهرها انجام شود.
جهانگیر با اشاره به فعالیت های گسترده اصالحی و تربیتی در زندان
ها گفت :هدف این برنامه ها بازاجتماعی کردن زندانیان است و
ما تالش می کنیم ضمن اصالح شخصیت زندانیان با ارائه آموزش
های شغلی زمینه را برای ورود آنان به چرخه اشتغال در جامعه
فراهم نماییم.
بر اساس آمارها ،حدود  230هزار نفر در زندان های کشور در حبس
به سر می برند.
جهانگیر شرکت در جمع دادستان های کل کشور به هرمزگان
سفرکرده ،همایش سراسری دادستان های کل مراکز استان روز
پنجشنبه هشتم بهمن ماه در شهر بندرعباس برگزار شود.

آغازمطالعه آبخيزداري حوزه شهر بندرعباس با مشارکت شهرداری
گروه حوادث :

مطالعه آبخيزداري حوزه شهر بندرعباس با مشارکت شهرداری آغاز
شد.ابوالقاسم حسين پور معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي

و آبخيزداري استان هرمزگان با اعالم اين مطلب گفت :در راستاي
مديريت سيالبهاي شهر بندرعباس و كنترل سيل و رسوب ورودي
به محدوده شهر ،برنامه آبخيزداري در حوزه آبخيز مشرف به شهر
بندرعباس با مشاركت شهرداري بندرعباس در دستور كار اداره كل
منابع طبيعي و آبخيزداري استان قرار دارد.معاون منابع طبيعي

استان اضافه كرد :با اجرایی شدن تفاهم نامه «مطالعه و اجراي طرح
آبخيزداري در حوزه آبخيز مشرف به شهر بندرعباس»با تامین مالی
شهرداری بندرعباس مراحل برگزاری مناقصه ،انتخاب مشاور انجام
و اجرای مطالعه آبخیزداری حوزه باالدست شهر بندرعباس در فاز
تفصیلی – اجرایی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
آغاز گردیده است.مدیر آبخیزداری استان مدت زمان اتمام مطالعه
مذکور را  18ماه پیش بینی کرد.شايان ذكر است طي چند سال
اخير شهر بندرعباس با معضل سيالب روبرو بوده است .به نحوي كه
در تاريخ هاي  23اسفندماه  1392و  20اسفند  1393با وقوع بارش

هاي افزون بر  100ميليمتر در كمتر از  24ساعت و وقوع سيل
امور شهر بندرعباس دچار اختالل و خسارات زيادي به زيرساختهاي
شهري وارد گرديد .بر اساس گزارش اعالم شده سيل سال گذشته
بالغ بر  200ميليارد تومان به شهر بندرعباس خسارت وارد نموده
است و در سيلهاي مذكور متاسفانه تعدادي از مردم جان باختند.
حسين پور ابراز اميدواري كرد با هماهنگي و بهره گيري از ظرفيت
ارگانهاي دخيل ،اختصاص اعتبار و اجراي طرحهاي آبخيزداري در
باالدست ،شاهد كاهش خسارات جاني و مالي و مشكالت شهروندان
در حوادث ناشي از بروز سيالب در سطح شهر بندرعباس باشيم.

یک مسئول خبر داد:

 35درصد تختهای بیمارستانی در اشغال مصدومان حوادث رانندگی
گروه حوادث :

مدیرکل دفتر آمار ،ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای کشور از حدود  10هزار کشته ناشی از حوادث رانندگی در
سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا  ،جواد هدایتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
آماری که پزشکی قانونی منتشر میکند مرجع رسمی آمار ما است
و آخرین آمار مربوط به  9ماهه نخست سال جاری است که هنوز به
صورت رسمی و دقیق منتشر نشده ،اما تعداد تلفات ناشی از حوادث
رانندگی در این مدت زمان حدود  10هزار است.
وی با اشاره به اینکه به طور میانگین ماهانه حدود  1000تا 1100
نفر بر اثر حوادث جان خود را از دست میدهند ،گفت :بیشترین آمار
تلفات ناشی از حوادث رانندگی با توجه به تعدد سفرها و وضعیت
آب و هوایی مربوط به  6ماه نخست سال است.
کاهش  2.5درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی
مدیرکل دفتر آمار ،ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و
نقل جادهای کشور افزود :با وجود اینکه در  9ماهه نخست سال
جاری حدود  10هزار نفر تلفات ناشی از حوادث رانندگی داریم،
اما خوشبختانه آمار این تلفات نسبت به سال گذشته با  2.5درصد
کاهش مواجه بوده است.
هدایتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر میزان صحت آمار منتشر
شده ،خاطرنشان کرد :این آمار فقط از سوی پزشکی قانونی اعالم
میشود که پزشکی قانونی نیز یک مرجع مستقل و کامال بیطرف
ن رو قطعا از صحت بسیار باالیی برخوردار است.وی
است و از ای 
تصریح کرد :تا چندین سال پیش به نوعی این آمار محرمانه محسوب
میشد و از سالهای  82به بعد این آمار رسانهای و عمومی شده

است.
احتمال اجرای نظام سنجش رانندگان از سال 95
مدیرکل دفتر آمار ،ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای کشور به تدوین نظام سنجش رانندگان اشاره کرد و گفت:
در حال حاضر این نظام در حال تدوین است و امیدواریم که تدوین
آن تا پایان سال جاری به اتمام برسد.هدایتی در خصوص زمان
اجرای این نظام ،عنوان کرد :پیشبینی میشود در صورتی که تدوین
نظام سنجش رانندگان تا پایان سال جاری به اتمام برسد ،اجرای آن
از سال آینده آغاز شود.وی اضافه کرد :بر اساس این نظام ،رانندگان از
سه منظر مهارت ،پزشکی و روانشناسی سنجش میشوند تا مشخص
شو د که فرد ،از مهارت و دیگر فاکتورهای موردنیاز برای رانندگی که
با جان افراد سر و کار دارد ،برخوردار است.
مدیرکل دفتر آمار ،ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای کشور نیز در این همایش ،گفت :متاسفانه در حال حاضر
 35درصد از تختهای بیمارستانی برای مصدومان حوادث ناشی از

چــــهرههــــــا

گــــــزارش  خبــــری

گروه حوادث :
رئیس مرکز حوادث و فوریت های
پزشکی هرمزگان گفت :هفت
دستگاه آمبوالنس تویوتا به ناوگان
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی
استان افزوده شد.
به گزارش دریافتی ایرنا از روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  ،دکتر
کمال حسینیان افزود :یک میلیارد و  260میلیون از محل
اعتبارات وزارت بهداشت برای خرید این آمبوالنس ها هزینه شده
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کشف یک تن و  900کیلو انواع مواد مخدر در میناب

فرمانده انتظامي شهرستان میناب از کشف یک تن و900کیلو انواع مواد مخدر طی دی ماه
سال جاری در شهرستان خبر داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «مجید حاجی
زاده» گفت :در اجرای طرح های عملیاتی ومقابله با سوداگرن مرگ و عامالن تهيه و توزيع
مواد مخدر،مأموران انتظامی شهرستان میناب با تالش شبانه روزی طی دی ماه سال جاری
با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی یک تن و900کیلو انواع مواد مخدر در سطح شهرستان
کشفکردند.فرماندهانتظامیمینابافزود:دراینزمینه 16دستگاهخودروحاملموادمخدر
توقیف 30 ،قاچاقچی دستگیر و  51معتاد بالمکان و متجاهر جمع آوری شدند.وی خاطر
نشان کرد :در مدت یاد شده،همچنین ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان،
18هزارو 846قوطی انواع آبمیوه خارجی 43، ،تن برنج خارجی ،سه هزار پاکت سیگار 113 ،
هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی ،چهار هزارو  348پاکت چای خارجی  528 ،لیتر روغن
خوراکی ،دو هزارو  700کیلو لیمو خشک وهزار و  508تخته پتوی قاچاق کشف و در این
زمینه  32دستگاه خودرو حامل کاالی قاچاق را توقیف و  40متهم را دستگیر کردند که با
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.سرهنگ «حاجی زاده» تصریح کرد :طی این
مدت ماموران پلیس آگاهی شهرستان نیز با اجرای طرح های پاکسازی مناطق آلوده و جرم
خیز  49فقره انواع سرقت را کشف و  41سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

گروه حوادث  :فرمانده پلیس راه هرمزگان گفت :براثر
وقوع یک تصادف در محور میناب به جاسک نرسیده به
ایست بازرسی چهارشنبه شب  ،هفت نفر کشته و یک
نفر مجروح شد.سرهنگ علی مجیدزاده ساعتی پیش در گفت
و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در تشریح این تصادف اظهار
داشت :ساعت  19و  30دقیقه روز چهارشنبه یک دستگاه زانتیا
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رانندگی مشغول است.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه هزینههای بخش سالمت و درمان
ی که حوادث ناشی از رانندگی که حدود
سنگین است قطعا در صورت 
یک سوم تختهای بیمارستانی کشور را اشغال کرده است ،کاهش
یابد موجب میشود تا ظرفیت استفاده بیشتری از خدمات درمانی و
سالمت برای سایر بیماریها فراهم شود.
مدیرکل دفتر آمار ،ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای کشور عنوان کرد :رعایت ایمنی و اهمیت آن تنها دغدغه
کشور ما نیست بلکه در همه کشورها یک اصل است و برگزاری
دورههایی آموزشی برای رانندگان که در غالب این همایش صورت
گرفت در رعایت ایمنی و اثبات اهمیت آن بسیار موثر است.
 75درصد از کشتهشدگان حوادث رانندگی ،مردان هستند
هدایتی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود  17هزار نفر بر اثر
حوادث ناشی از رانندگی جان خود را از دست دادهاند ،گفت :آمار
حاکی از آن است که  75درصد از این افراد که در این حوادث کشته
شدهاند مرد بوده و بیشتر مجموع کشتهشدگان دارای گروه سنی
 25تا  40سال بودهاند که به عبارتی متاسفانه این افراد قشر فعال
و نانآور جامعه را تشکیل میدهند.وی افزود :البته خوشبختانه در
طی  10سال گذشته توانستهایم آمار کشتهشدگان ناشی از حوادث
رانندگی را از حدود  27هزار نفر به حدود  17هزار نفر کاهش دهیم
که معادل  10درصد کاهش در تلفات رانندگی است.وی با اشاره
به اینکه بیش از  30درصد از تصادفات ناشی از واژگونی بودهاند،
عنوان کرد :با توجه به راههای ایران و مسافت زیادی که بین شهرها
و استانها وجود دارد ،ظرفیت این امر وجود دارد که توجه بیشتری
بر اهمیت ایمنی و موضوعات مرتبط در این زمینه صورت گیرد.

حفاظت از مراتع هرمزگان
معاون فنی منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان گفت :در
راستای حفاظت مشارکتی که یکی از رویکردهای اصلی
سازمان جنگل ها و این اداره کل در حفاظت از عرصه های
منابع طبیعی می باشد  60هزار هکتار از مراتع شهرستان
بستک توسط خود بهره برداران محافظت می شود.
بر اساس طرح حفاظت مشارکتی در سال جاری تا کنون
در سطحی بیش از  300هزار هکتار قرارداد مشارکت در امر
حفاظت از مراتع با مرتعداران منعقد شده است.
مجید پوربلیغی گفت از آنجایی که یکی از اهداف این طرح
ایجاد اعتماد بین بهره برداران و دولت می باشد -افزود رصد
مشکالت و خواسته های مرتعداران و بهره برداران از نزدیک
در ایجاد حس بسیار موثر خواهد بود
وی در بازدید حضوری از مرتعداران شهرستان بستک
در منطقه الور میستان و نخل خین گفت ما بعالوه بر
مشارکت در حفاظت و احیای مراتع به دنبال استفاده از
نظرات بهره برداران در برنامه ریزی و تصمیم گیری هستیم
پور بلیغی با اشاره به صادر شدن کارت مرتعبانی برای بهره
برداران گفت تا کنون در سطح استان در بیش از  300هزار
هکتار از مراتع با بهره برداران و مراتع مشارکت حفاظتی
منعقد و اجرایی شده است.
دستگیری سارقان طال در بندرعباس
ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس  ۵نفر از اعضاء باند
سارق طال و اشیاء قیمتی را در بندرعباس دستگیر کردند
.به گزارش(ایسنا)  ،فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس
گفت :سارقان در محله نخل ناخدای بندرعباس طال و اشیاء
قیمتی را از منازل مردم سرقت می کردند.سرهنگ مشایخ
با اشاره به اعتراف سارقان به  ۷فقره سرقت افزود :از سارقان
 ۶۵قطعه طال  ،سکه ،مدارک و اسناد به دست آمد.وی در
پایان گفت :ارزش طالهای کشف شده  ۳میلیارد ریال است
دستگیری  17متهم به قاچاق زنان
پلیس آلبانی اعالم کرد 17 :نفر به اتهام قاچاق زنان و سوء
استفاده از آنان دستگیر شدند.به گزارش (ایسنا) ،بنابر اعالم
پلیس آلبانی ،این  17نفر طی عملیاتی سازماندهی شده
در چهار کشور شناسایی و دستگیر شدند و اتهام آنان،
قاچاق زنان و سوء استفاده از آنان بوده است.پلیس آلبانی
همچنین اعالم کرد :پنج نفر در آلبانی  11نفر در ایتالیا و
یک نفر در اسلوواکی دستگیر شدهاند.به گزارش خبرگزاری
شینهوا ،در انجام این عملیات پلیس آلبانی ،ایتالیا ،اسلواکی
و بلژیک مشارکت داشتهاند.
کشف  48هزار لیتر سوخت قاچاق در سیریک
فرمانده انتظامی شهرستان «سیریک» از کشف 48
هزار لیتر سوخت قاچاق در محله های گز پیر و مهرگی
شهرستان خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس،
سرهنگ»علی مرادی» گفت :در اجرای طرح مقابله با
قاچاق سوخت وکسب خبری مبنی براینکه تعدادی افراد
سودجو اقدام به دپو و قاچاق سوخت می کنند پیگیری
موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.وی
افزود :با انجام کار اطالعاتی و پلیسی محل دپو مخازن
سوخت شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در
محله گز پیر  36هزار لیتر و در محله مهرگی  12هزار لیتر
گازوئیل قاچاق کشف شد.ین مسئول انتظامی با اشاره به
کشف چهار پمپ کشنده و  6مخزن سوخت در این زمینه،
تصریح کرد :عامالن این سوخت های قاچاق شناسایی که
تالش برای دستگیری آنان ادامه دارد.
عرضه میوههای قاچاق در هرمزگان!
معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان با تاکید
بر سالمت غذایی جامعه گفت :قرار دادن میوه سالم در
سبد غذایی مردم از وظایف این کمیته است ولیکن
برخورد مناسب با خرده فروشان نباید نادیده گرفته شود.به
گزارش(ایسنا) ،سهراب رضوانی با اشاره به عرضه میوههای
خارجی که غالبا ً به صورت خرده فروشی در سطح شهر
وجود دارند ،اظهار کرد :به دلیل ورود این نوع میوهها از
مبادی غیرقانونی ،پس از جمع آوری باید میوهها امحاء
شود.وی با اشاره به دارا بودن تنها مجوز واردات  5قلم میوه
اظهار کرد :اتاق اصناف پس از اطالع رسانی به صنوف میوه
و تره بار نسبت به جمعآوری میوههای قاچاق اقدام کند.
رضوانی ادامه داد :باید جمعآوری تمام میوههای وارداتی
قاچاق در اولویت کار قرار گیرد و بازرسان حداقل ظرف
مدت ده روز نسبت به جمع آوری این میوهها در میادین
میوه و تره بار ،اقدام و به سازمان اموال تملیکی جهت
امحاء تحویل دهند.معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت
هرمزگان با تاکید بر سالمت غذایی جامعه گفت :قرار دادن
میوه سالم در سبد غذایی مردم از وظایف این کمیته است
ولیکن برخورد مناسب با خرده فروشان نباید نادیده گرفته
شود .ساماندهی عرضه اقالم قاچاق تنها در اختیار سازمان
صنعت ،معدن و تجارت نیست بلکه با همکاری دیگر ارگانها
میسر خواهد شد.
پیروی منش ،هدف از اجرای بازرسیهای هدفمند و گشت
مشترک با ادارههای ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز
را ایجاد امنیت غذایی و بهبود تغذیه آحاد جامعه دانست.
آمبوالنسهای بنز در راه ایران
مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل از اجرایی شدن
قرارداد تامین یکصد دستگاه آمبوالنس مورد نیاز ناوگان
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با این شرکت
خبر داد.
به گزارش پانا ،غالمرضا رزازی ،مدیرعامل شرکت ایران
خودرو دیزل با اعالم این خبر اظهار کرد :شرکت ایران
خودرو دیزل به عنوان بزرگترین تامینکننده آمبوالنس
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی در آغاز دور
جدید همکاریهای فیمابین ،قرارداد اول خود با این
وزارتخانه شامل تجهیز و تحویل صد دستگاه آمبوالنس بنز
اسپرینتر  314را اجرایی کرده است.
مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل تاکید کرد :این
آمبوالنسها با استفاده از توانمندی داخلی و دانش
کارشناسان ایرانی تولید و تجهیز شدهاند و در بازه زمانی
سهماهه به ناوگان مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت
تحویل خواهند شد.
رزازی افزود :طرفین در ادامه همکاری ،به زودی قراردادهای
بزرگ دیگری در زمینه توسعه ناوگان آمبوالنس کشور با
استفاده از نسل جدید آمبوالنسهای مرسدس بنز
اسپرینتر  315در دست انعقاد دارند که در سال  1395به
مرحله اجرا در خواهند آمد.
پیشگیری از تصرف اراضی ملی در بندرعباس
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان
از پیشگیری و جلوگیری از تصرف  20000متر مربع از
اراضی ملی منطقه سرزه خاروک شهرستان بندرعباس
خبر داد.
سرهنگ سیف ا ...مسیبی گفت :با اولویت بندی و مشخص
نمودن مناطق حساس از حیث تخریب و تصرف ماموران
یگان حفاظت در سراسر استان به گشت زنی مستمر
مشغول می باشند.
وی گفت :در همین راستا در منطقه سرزه خاروک یکی از
مناطق حساس به تصرف و با همکاری خوب مردم محلی
از تصرف بیش از  20000متر مربع از اراضی ملی ممانعت
بعمل آمد.
فرمانده یگان حفاظت استان ضمن آمادگی در برخورد
با افراد متصرف و غیر قانونی بیان داشت سامانه تلفنی
 1504بعنوان کد رایگان امداد جنگل و مرتع آماده شنیدن
گزارشات مردمی در حوزه تخریب و تصرفات غیر قانونی،
قطع درختان و آتش سوزی ها می باشد.

