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هرمزگان

 //سال سی ویکم //

 ۱۵پرونده قتل سازش شد

شعله عشق  ،همسر را به آتش کشید
انقالب بندرلنگه به میزان گفت  :جسد سوخته ای در صندلی عقب
خودروی پراید کشف شد و پرده از قتل مرد جوان برداشت ،قاتل
جسد را به آتش کشیده بود تا رد پایی برجای نماند.
دادستان عمومی و انقالب بندرلنگه گفت :چندی قبل خبر
کشف یک دستگاه خودروی پراید در غرب این شهرستان که به
صورت تمام سوخته کنار یکی از پل ها پارک شده بود به ماموران
نیروی انتظامی گزارش شد.وی افزود :در بررسیهای انجام شده
از خودرو ،مأموران با بقایای به جای مانده از جسد متعلق به یک
مرد در صندلی عقب خودرو روبرو شدند که وقوع قتل محرز
اعالم شد.نیازی اضافه کرد :پرونده با موضوع «قتل” تشکیل و
ضمن انتقال جسد به پزشکی قانونی ،تحقیقات جهت شناسایی
هویت مقتول و شناسایی قاتل یا قاتالن احتمالی در دستور کار
قرار گرفت.
دستگیری قاتل و اعترافات تکان دهنده
با آغاز تحقیقات ماموران موفق به دستگیری قاتل در حالی که آثار
سوختگی روی دستان قاتل به چشم می خورد در کمتر از دوروز
در فاصله  ۲۵۰کیلومتری شهر بندرلنگه در حالی که قصد فرار
داشت شدند.وی به ناچار لب به اعتراف گشود و در اظهارات خود
به ارتکاب جنایت و در ادامه به آتش کشیدن جسد با همدستی
همسر مقتول اعتراف کرد.دادستان عمومی و انقالب بندرلنگه

درتشریح جزئیات این ماجرا گفت :با دستگیری قاتل پرده از راز
این جنایت هولناک برداشته شد ،قاتل به دنبال ارتباط پنهانی با
همسر مقتول وی را تهدید و توصیه به طالق دادن همسرش
نموده که وی قبول نکرده است و نهایتا با همدستی همسر مقتول
نقشه شوم این قتل را طراحی می کند .نیازی افزود :همسر مقتول
با استفاده از قرص های خواب آور اقدام به بیهوش کردن او نموده
و وقتی که از عدم هوشیاری همسرش اطمینان حاصل می کند
با همدستی مرد جوان این نقشه شوم را اجرایی می کنند ،وی با
نشستن برروی سینه مقتول با طناب مخصوصی گردن مقتول را
فشار داده و با لوله فلزی ضربات متعددی به سر وی وارد می کند
که با توجه به تحقیقات انجام شده در آن لحظه بازهم مقتول
عالئم حیاتی داشته اما اقدام به بستن راه های تنفسی اش می
کنند که پس از مطمئن شدن مرگ وی برای اینکه به ماجرا
سرپوش بگذارند با پیچیدن جسد الی پتو آن را در صندلی عقب
خودرو مخفی می کند .وی اضافه کرد :قاتل با همدستی همسر
مقتول خودرو را درکنار پل جاده که لبه پرتگاه بوده متوقف کرده
و با آغشته کردن جسد و خودرو به بنزین آن را در حالت خالصی
گذاشته تا خودرو آتش بگیرد و وانمود کند که ماشین با سقوط به
دره آتش گرفته است .در آن لحظه که خودرو به دره سقوط می
کند ،قاتل در حال کشیدن سیگار بوده که انفجار ناگهانی دستش
را می سوزاند.نیازی توضیح داد :دو متهم این پرونده به همراه
همسر مقتول دستگیر شدند و تحقیقات مقدماتی در دادسرای
عمومی و انقالب بندرلنگه رو به پایان است که به زودی با صدور
کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.

نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان:

پاسداري از ارزش ها و تأمين امنيت مهم ترين وظيفه
پليس است
گروه حوادث :

نماينده ولي فقيه در استان پاسداري از ارزش ها و تأمين امنيت را
مهم ترين وظيفه پليس دانست .آيت اهلل «غالمعلي نعيم آبادي»

در ديدار فرماندهان و مسئوالن انتظامي استان با اشاره به اينکه
تالش و توانايي نيروي انتظامي استان در تأمين امنيت ستودني
است ،گفت :پاسداري از ارزش ها و تأمين امنيت مهم ترين وظيفه
پليس است .نماينده ولي فقيه افزود :با تالش شبانه روزي نيروي
انتظامي نظم ،امنيت و آرامش خاطر مسافران و شهروندان در طول
ايام تعطيالت نوروز به خوبي تأمين شد و اميدواريم نداي رهبري
را در اقدام و عمل انجام دهيم و اين اقتصاد مقاومتي فقط شعار
نباشد و هرکس در حوزه کاري خودش اقدام و عمل داشته و
بتواند به خوبي ايفاي نقش نمايد .آيت اهلل نعيم آبادي با تأکيد بر
اينکه امنيت نعمت بسيار بزرگي است ،بيان داشت :نيروي انتظامي
نيرويي مقتدر و واليت مدار است که اگر مردم از پليس راضي
باشند ،قطعا خداوند هم راضي است .وي صله رحم را بسيار مهم و
ارزشمند عنوان کرد و افزود :همه ما بايد به ديدار دوستان آشنايان
رفته و از حال و روز آنان باخبر شويم و صله رحم بر همه واجب و
الزم است .نماينده ولي فقيه در هرمزگان با اشاره به اينکه دروازه
اقتصاد ما گمرک است و در اين مکان بايد کنترل خوبي صورت
گيرد،اظهار داشت :دشمنان به وسيله قاچاق به اقتصاد مملکت
حمله مي کنند و بيشتر کاالهاي قاچاق از مبادي قانوني وارد

کشور مي شود و اين امر جاي تأمل و برخورد قانوني و برنامه
ريزي دقيق دارد.
افزایش کشفیات مواد مخدر
فرمانده انتظامي استان هرمزگان در اين ديدار طي سخناني
بيان کرد :نيروي انتظامي استان برقراري و حفظ نظم و امنيت
انتظامي  ،اجتماعي و اقتصادي را يک وظيفه و تکليف دانسته
و در راستاي برقراري امنيت و آرامش پايدار در جاي جاي نقاط
مختلف استان از هيچ تالش و کوششي دريغ نخواهد کرد .سردار
«عزيزاهلل ملکي» در ادامه با اشاره به کشف بالغ بر  73تن انواع
مواد مخدر و  700ميليارد تومان کاالي قاچاق در سال گذشته در
استان اظهار داشت :ما تمام تدابير و تالش خود را به کار گرفته
ايم تا با برنامه ريزي منظم و دقيق ميزان کشفيات مواد مخدر را
به  100تن و کشفيات کاالي قاچاق را به هزار ميليارد تومان در
امسال افزايش دهيم .اين مقام انتظامي استان همچنين با اشاره
به فعاليت شبانه روزي پليس در تامين امنيت ترافيکي و انتظامي
مسافران و مهمانان نوروزي در استان اذعان داشت :پليس طرح
نوروزي را از  25اسفند ماه سال  94آغاز و اين طرح با حضور
حداکثري پليس و به کار گيري حدود  7500نفر نيرو تا پايان روز
 15فروردين ادامه داشت به گونه اي که اين زحمات و تالش هاي
شبانه روزي منجر به کاهش حوادث ترافيکي و جاده اي متوفيان
تصادفات و همچنين کاهش جرايم در سطح استان شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

بیماریهای واگیردار عوامل اصلی
مرگ و میرها هستند
گروه حوادث :

دکتر محمد شکاری رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی هرمزگان در نشست اعضاء هیئت رییسه و روابط
عمومی دانشگاه بر برگزاری هرچه باشکوه تر هفته سالمت 95
تاکید کرد.دکتر شکاری افزود  :شعار امسال روز بهداشت  ،غلبه بر

ديابت معرفی شده است ؛ با توجه به تعریف این شعار در کشور و
استان هرمزگان به مناسبت روز جهانی بهداشت و سالمت  ،یک
هفته به عنوان هفته سالمت با تعریف هر روز هفته با موضوع
مرتبط با شعار  ،برنامه های متنوعی از طرف دانشگاههای علوم
پزشکی اجرا خواهد شد .رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی هرمزگان تصریح کرد  :روزشمار هفته سالمت
 95با موضوعاتی از جمله :عزم ملي براي تحقق اهداف سند
بيماريهاي غيرواگير  -بهداشت عمومي  -فعاليت بدني ،ورزش
و سالمت  -غلبه بر ديابت با تحرك و تغذيه سالم  -سالمت،
نقش غذا و دارو  -اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل در حوزه سالمت
و آموزش  ،خود مراقبتي و سالمت می باشد .وی ابراز داشت :
بیماریهای غیر واگیر در واقع عوامل اصلی مرگ و میرها در اکثر
نقاط دنیا هستند ؛ به همین منظور سازمان بهداشت جهانی با
توجه به اولویت بندی بر اساس پیشگیری و درمان اقدام به تعریف
شعار سال می کند .
هفته سالمت با شعار غلبه بر ديابت و حساس سازي
مردم نسبت به اين بيماري خطرناك،

مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با اشاره به
برنامه ريزي هاي انجام شده براي برگزاري هر چه بهتر هفته
سالمت در استان ،گفت :آموزش و اطالع رساني كليد اصلي برنامه
هاي هفته سالمت است.دكتر فاطمه نوروزيان درگفت وگوبا ايرنا
اظهار داشت :يكي از مهمترين برنامه هاي وزارت بهداشت مبارزه با
بيماري هاي غيرواگير از جمله فشار خون و ديابت است كه هفته
سالمت امسال با شعار غلبه بر ديابت و حساس سازي مردم نسبت
به اين بيماري خطرناك ،همزمان با سراسر كشور در هرمزگان
نيز برگزار مي شود.وي با اشاره به پيش بيني اجراي برنامه هاي
متنوع به مناسبت هفته سالمت در هفته اول ارديبهشت ماه
امسال در استان ،بيان داشت :برنامه هاي هفته سالمت امسال
همچون سال هاي گذشته در هرمزگان برگزار مي شود و محور
اصلي آن نيز ايجاد حساسيت براي مردم ،مديران و سياستگذاران
در خصوص بيماري هاي غيرواگير به ويژه ديابت خواهد بود.
نوروزيان گفت :همانند سالهاي گذشته بصورت فعال و منسجم
با حضور شبكه هاي بهداشت و درمان از سراسر استان در شهر
بندرعباس نمايشگاه چهار روزه دستاوردهاي دانشگاه با رويكرد
آموزش و اطالع رساني در خصوص شعار بهداشت جهاني به همراه
جنگ شادي خواهيم داشت.روز هجدهم فروردين ماه به عنوان روز
جهاني بهداشت نامگذاري شده است كه شعار امسال اين روز ،غلبه
بر ديابت انتخاب شده و برنامه هاي هفته سالمت در كشورمان نيز
با همين شعار به اجرا در مي آيد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس مطرح کرد :

تشدید مقابله با مسافربران شخصی غیرمجاز
توقیف خودروهای متخلف از یک هفته تا یک ماه
گروه حوادث :

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس با اشاره به حضور
مسافربران شخصی غیر مجاز در سطح شهر بندرعباس از اجرای
طرح تشدید و توقیف خودروهای متخلف از یک هفته تا یک ماه
خبرداد.به گزارش تسنیم ،حسین اخالقی در جلسه هماندیشی

این سازمان با پلیس راهنمایی رانندگی اظهار داشت :تشدید
گشتزنیهای مشترک با همکاری پلیس راهنمایی ورانندگی
در کمرنگ شدن این مشکل بسیار موثر بوده است.مدیرعامل
تاکسیرانی بندرعباس در ادامه بیان داشت :با ایجاد وضعیت
مطلوب و رفع مشکل مسافربرهای شخصی غیر مجاز همچنین
آغاز طرح نوسازی و ورود خودروهای جایگزین امید است ،بتوانیم
موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم سازیم .وی در ادامه از

تردد مسافربران شخصی در بندرعباس به عنوان مهمترین دغدغه
تاکسیرانان گفت :با جرای گشتزنی مشترک با پلیس راهنمایی
و رانندگی بدنبال مقابله با این مشکل هستیم.مدیرعامل سازمان
تاکسیرانی بندرعباس در ادامه تصریح کرد :با آغاز طرح جدید
تشدید مبارزه با مسافربران شخصی غیرمجاز در سطح شهر
بندرعباس که از 28فروردین ماه سال جاری با همکاری پلیس
راهنمایی و رانندگی و سازمان تاکسیرانی بندرعباس اجرا میشود،
خودروهای متخلف در نوبت اول به مدت یک هفته و در صورت
تکرار یک ماه توقیف میشوند.اخالقی سخنان خود تاکید کرد:
تعامل مجموعه حمل و نقل و پلیس راهور میتواند از مهمترین
نکات برای داشتن حمل و نقل شهری پویا و آسان سازی تردد
شهروندان همچنین روانسازی ترافیک باشد.

طی 11ماهه سال گذشته رخ داد :

كاهش حدود  7درصدی مرگ های ناشی از سوختگی

گروه حوادث :سازمان پزشكی قانونی كشور از كاهش 6/ 7
درصدی تلفات ناشی از سوختگی در كشور از ابتدای فروردین تا
پایان بهمن  94خبرداد .به نقل از سازمان پزشكی قانونی  ،طی
این مدت یك هزار و  565تن بر اثر سوختگی در كشور جان
خود را از دست دادند كه  857تن از این شمار  ،مرد و 708
تن زن بودند؛ این در حالی است كه تعداد مردان فوت شده بر
اثر سوختگی در مدت مشابه سال قبل از آن  842و تعداد زنان
 836تن بود.بر اساس این گزارش در این مدت استانهای تهران

با  ،241اصفهان با  ،171خراسان رضوی با  142فوتی بیشترین و
استانهای سمنان و چهارمحال و بختیاری هر كدام با یك ،قم و
خراسان شمالی هر كدام با  5و گلستان و كهگیلویه و بویراحمد هر
كدام با  7فوتی كمترین آمار تلفات ناشی از سوختگی را داشته اند.
هر چند در مجموع  11ماه ،كاهش  6.7درصدی مرگ های ناشی
از سوختگی ،چشمگیر بود اما در بهمن ماه ،این مرگ ها با افزایش
مواجه شد و از  135تن در بهمن  93به  160تن در بهمن 94
رسید ،این میزان افزایش برابر با 18.5درصد است.

ایــران

جهان

مسئوالن قضایی آلمان اعالم کردند :بازی کردن راهبر قطار آلمانی با تلفن همراه
علت وقوع حادثه ریلی اخیر در این کشور بوده است.به گزارش ایسنا ،در این
حادثه ریلی که ماه فوریه اتفاق افتاد دو قطار با یکدیگر برخورد کردند و در نتیجه
آن  11تن جان خود را از دست دادند .اکنون بررسیهای انجام شده در مورد علت
این سانحه حاکی از آن است که بازی کردن راهبر قطار با تلفن همراه علت بروز این
حادثه بوده است.در این حادثه که در نوع خود فاجعه بارترین در تاریخ آلمان بوده
دو قطار از روبرو با یکدیگر برخورد کردند و بر اثر آن  85مسافر دچار مجروحیت
شدند.به گزارش روزنامه ایندیپندنت ،نتایج بررسیها نشان میدهد راهبر قطار از
مدتی قبل از وقوع حادثه در حال بازی با گوشی همراه خود بوده و این کار را تا پیش
از لحظه وقوع سانحه ادامه داده است.

بازی موبایل ،علت وقوع حادثه ریلی

گاهی اوقات افراد به علت عدم آگاهی از برخی محصوالت بهداشتی که سرطانی و کشنده هستند ،از
برندهای معروف شامپو همچون کولگیت ،پالمولیو و کلومر استفاده میکند و به خود آسیبهای جدی
وارد میکند.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ گاهی اوقات شامپوها سبب به وجود آمدن حساسیتهای
پوستی و چشمی میشوند و با خود ریزش مو به همراه دارند اما گاهی اوقات ضرر شامپوها فراتر
میرود و با مبتال کردن فرد به سرطان ،به مرور زمان سبب مرگ میشود .طی مطالعهای که در مرکز
سالمتی و بهداشت محیط انجام شد نشان داده شد که  98مورد از محصوالت شوینده و بهداشتی
همچون شامپوها و صابونهای موجود در بازار سرطانزا هستند.بیشتر این شامپوها حاوی محصوالت
شرکتهای معروف کولگیت ،پالمولیو ،کلومر ،والگرینز ،کمارت ،گلمور ،لوش ،تارگت ،لیناس و میشل
و ماشال هستند .بیشتر محصوالت این شرکتهای آرایشی و بهداشتی شامپوهایی تولید کردهاند که
بعد از بررسی و آزمایشهای متعدد مشخص شد که این شامپوها حاوی مادهای سرطانزا به نام دی
اتانوالمین هستند.متاسفانه بیشتر افراد بر این باورند که محصوالتی که در فروشگاهها و داروخانهها
فروخته میشود امن و بیخبر است اما شناسایی این ماده در طیف گستردهای از شامپوها خالف این
امر را ثابت کرد .این در حالی است که باید نام دی اتانوالمین که مادهای سرطانزا است در فهرست مواد
تشکیلدهنده این محصوالت آورده شود و افراد آگاه شوند که چه دوزی از این ماده را مصرف میکنند.

چــــهرههــــــا

گــــــزارش  خبــــری

گروه حوادث :
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شامپو های سرطان زا را بشناسید

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت :توسط شوراهای حل اختالف در استان هرمزگان
 ۱۵پرونده قتل عمد که محکوم به اعدام بوده است ،توسط شوراهای حل اختالف منجر به
صلح و سازش گردیده است.به گزارش مهر ،حجت االسالم محمدصادق اکبری در جلسه
مشترک معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختالف قوه قضائیه
با اعضای شوراهای حل اختالف استان هرمزگان بیان داشت :عقل این را می پذیرد که با
صلح و سازش از تک تک مشکالت و گرفتاریها و اختالفات عبور کند تا زندگی سعادتمند
را طی کند ،ضرورت شرعی صلح و سازش با مراجعه به آیات و احادیث مشخص شده است.
حجت االسالم اکبری اظهار داشت :در استان هرمزگان شوراهای حل اختالف برای انجام
وظیفه مکان مناسب ندارند ،ساختمانهای شوراهای حل اختالف در بندرعباس نامناسب و یا
استیجاری است ،ایجاب می کند تا ساختمان مناسب یا به صورت ملکی یا استیجاری فراهم
کنیم .رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد ۵۵ :هزار و  ۶۷۶پرونده به شوراهای
حل اختالف وارده که  ۵۶هزار پرونده مورد رسیدگی شده است که هزار پرونده از سال های
قبل مورد رسیدگی قرار گرفت ۴۰ .درصد پرونده ها با صلح و سازش خاتمه یافته است،
پرونده هایی با موضوع قتل عمد که به صلح و سازش خاتمه یافته  ۱۵مورد بوده است.

کشف جسد سوخته در صندلی عقب خودروی پراید پرده از راز
جنایتی هولناک برداشت  ،قاتل جسد را به آتش کشید تا رد پایی
برجای نماند.به گزارش جنوب ایران ،علی نیازی دادستان عمومی و

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

گروه حوادث  :اعظم رام

میــــــز خبـــــــــــــــــر

بعداز ظهر اولین ماه از سال ،امیر 20ساله برای انجام کاری ،قصد
رفتن به نزد یکی از دوستانش را داشت به همین علت سوار بر
خودرو راهی منطقه شلوغ شهر شد بعد از طی مسیری و گذر از
ترافیک  ،نگاه به ساعتش انداخت دقایقی از زمان مالقاتش گذشته
است به همین علت ،پا را روی پدال گاز فشرد و در همان زمان
گوشی تلفن همراهش از روی داشبورد به زیر صندلی افتاد  .وی خم
شد تا گوشی تلفنش را بردارد که ناگهان فرمان خودرو از دستش
خارج شد و...

شناسایی  25واحد عرضه متخلف کاال و خدمات
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان به
همت کارشناسان این اداره کل در راستای نظارت و کنترل
بر واحدهای عرضه کاال و خدمات در استان هرمزگان در
ایام تعطیالت نوروز  386مورد بازدید و بازرسی از این
واحدهای بعمل آمد.
بازرسی صورت گرفته از واحدهای عرضه شامل عمده و
خرده فروشی مواد غذایی  ،لوازم یدکی و ابزار فروشی ،
مصالح ساختمانی و رستورانها بعمل آمد که  220مورد
بازدید مربوط به رستورانها و فروشگاه های عرضه مواد
غذایی بود.
گفتنی است که تعداد  25واحد متخلف عرضه شناسایی
شد که از این تعداد  22واحد مربوط به عمده فروشی ها
و خورده فروشی مواد غذایی و دو واحد مصالح ساختمانی
و معدنی و یک واحد نیز مربوط به لوازم الکتریکی بوده
که پرونده واحدهای متخلف جهت سیر مراحل قانونی به
مراجع ذیل صالح ارسال گردید.

صدای ترمز خودروها و همهمه مردم به گوشش رسید چشمانش
را به سختی باز کرد ،عده ای را اطراف خود دید و باز چشمانش تار
شد  ...ساعتی گذشت چشمانش را باز کرد و خود را بر روی تخت
بیمارستان دید .آنجا دریافت که خودرویش به علت سرعت زیاد از
جاده خارج شده و بعد از چند بار معلق زدن ،واژگون شده است.
خانواده این جوان که از به هوش آمدن وی خوشحال بودند کنارش
حلقه زدند و امیر برای احترام خواست از جایش تکانی بخورد اما
نتوانست ،دست و پاهایش بی حس بود علت را جویا شد اما کسی
نمی توانست در آن لحظه به او بگوید که هنگام کمک کردن مردم
و بیرون آوردن غیر اصولی وی از درون خودرو ،دچار آسیب نخاعی
شده است .تا آنکه این جوان توسط برادرش از اتفاقی که به او افتاده
بود باخبر شد وانگار دنیا برایش نابود گردید...این جوان  20ساله که
در یک لحظه بی احتیاطی و غفلت ،باعث ولیچرنشینی اش شده
بود مدتی گذشت تا بامعلولیت ،ولیچر و دنیای جدیدش آشتی کند
با کمک انجمن ضایعه نخاعی  ،به کار و زندگی برگردد.
 25هزارو  420نفر معلول تحت پوشش بهزیستی
هرمزگان
معلول به کسی گفته میشود که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی،
اختالل قابل توجهی پیدا کند به طوری که این اختالل به طور
مستمر بر سالمت و کارایی عمومی یا در شأن اجتماعی ،اقتصادی و
حرفهای او تاثیر بگذارد ،به طوری که این اختالل ،از استقالل فردی،
اجتماعی و اقتصادی وی بکاهد.
این نوع معلولیت ها که اختالالت شدید را شامل می شود شامل
معلولیت حسی مانند ناشنوایی و نابینایی،معلولیت جسمی و
معلولیت ذهنی است .شدیدترین نوع معلولیت ،ضایعه نخاعی است.
بر اساس آمار سازمان بهزیستی هرمزگان 25 ،هزارو  420نفر معلول
تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که هزارو  743نفرآنها
بر اثر تصادف رانندگی دچار معلولیت شدند.از کل تعداد تحت
پوشش 4هزارو  35نفر نابینا3 ،هزارو  47نفر ناشنوا6 ،هزار و214
نفر معلولیت ذهنی ،یکهزارو  771نفر روانی و  10هزارو  253نفر
جسمی و حرکتی هستند.
 380نفرعضو انجمن ضایع نخاعی هرمزگان
به گفته مسوول مددکاری انجمن ضایع نخاعی هرمزگان378،نفر

معلولیت هزارو  743نفر هرمزگانی
در سوانح جاده ای
مسوول مددکاری انجمن ضایع نخاعی هرمزگان :

بيش از نيمی از آسيب های نخاعی در رده سنی بين 21تا  40سال هستند
عضو انجمن ضایع نخاعی استان هستند که از این تعداد  205نفر
در بندرعباس و 173نفر در سایر شهرستان ها حضور دارند.
محمود حمزه پور،این تعداد را  294نفر مرد و  84نفر زن خواند
و علت حادثه  234نفر را تصادف  51 ،نفر مادرزادی ،و  93نفر
سایراعالم کرد .این مقام مسوول با اشاره به اینکه  83نفر از اعضاء
از ناحیه گردن ولیچر نشین شدند ادامه داد :اهداف انجمن ،ارتقای
سطح دانش افراد ضایعه نخاعی و سایر معلوالن نسبت به وضعیت
خود و جامعه می باشد که در این راستا آموزش های نظیر خودباوری
 ،سالمت روان ،مهارت های زندگی ،مشاوره خانواده و فردی ،آشنای
با حقوق خود ،پیشگیری از زخم بستر و استفاده از لوازم توانبخشی ،

هشدار درباره افزایش رانندگان مست
گروه حوادث :

دادستان تهران درباره افزایش رانندگی درحال مستی در تهران« ،علی
اسدی» ،معاون اداره سالمت اجتماعی ،اعتیاد و روان وزارت بهداشت
از برنامه این وزارتخانه برای گسترش مراکز ترک الکل به صورت ادغام
یافته با مراکز متادون درمانی خبر داد؛ خبری که البتهسال گذشته هم
اعالم شده بود« :مراکز ترک الکل فعال در مراکزی که درمان متادون
را انجام میدهند ،فعالیت میکنند ،چراکه الکل نیز مانند مواد مخدر
نوعی اعتیاد است و برای ترک آن مراکز جداگانه ایجاد نمیکنیم که از
هزینههای اضافی پیشگیری شود .گسترش این مراکز جزو برنامههای
امسال وزارت بهداشت است و زیرساختهای مناسب ،پزشک ،پرستار و
درمان روانشناسی هم برای آنها تدارک دیده شده است».
معاون اداره سالمت روان وزارت بهداشت در اینباره گفت« :ما پیشبینی
کردیم که حدود  ١٠٠تا  ١٥٠مرکز ترک الکل ،در مراکز  MMTکه
با بخش خصوصی همکاری میکنند ،برای دریافت مجوز اقدام کنند.
آنها برای داشتن مجوز راهاندازی این مراکز به صورت ادغامیافته ،باید
دورههای ترک الکل را طی کنند».
مصرف الکل در ایران؛ زیاد است ،زیاد نیست
با همه اینها اینطور که پیداست در میان مسئوالن وزارت بهداشت
درباره میزان مصرف الکل در ایران اتفاق نظر وجود ندارد .مثالسال
گذشته بود که «علیاکبر سیاری» ،معاون بهداشت وزیر بهداشت ،گفت
ساالنه ۴٢٠میلیون لیتر الکل در ایران مصرف میشود و البته بعد از آن
«روزبه کردونی» ،مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،در یادداشتی نوشت که آمار وزارت بهداشت در
اینباره صحت ندارد« :اگر عدد اعالمشده توسط معاون وزیر بهداشت
برای میزان مصرف الکل را مبنا قرار دهیم (۴۲۰میلیون لیتر در سال)
و با توجه به اینکه جمعیت بین  ۱۵تا ۶۴سال کشور حدود ۵۲میلیون
نفر هستند ،میزان سرانه مصرف الکل در کشور برای افراد بین ۱۵
تا  ۶۴سال ،بیش از  ۸لیتر خواهد شد که این رقم دو لیتر باالتر از
متوسط جهانی است ».به گفته او ساالنه حدود ۶۰میلیون لیتر مشروبات
الکلی در ایران مصرف میشود.حاال این «علیرضا نوروزی» ،رئیس اداره
پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد مخدر وزارت بهداشت است که در
گفتوگو با «شهروند» میگوید میزان مصرف الکل در ایران باال نیست.
او میگوید نه  ١٥٠که  ١٤٠مرکز ترک الکل از اول اردیبهشت در
ایران آغاز به کار میکنند و درمانگران زیادی در اینباره آموزش دیدهاند.
نوروزی اما خالف موضوعی که با برنامههای چندماه قبل وزارت بهداشت
درباره مصرف الکل در ایران به نظر میرسید ،میگوید مصرف الکل در
ایران بسیار پایین است و این موضوع به مرحله هشدار نرسیده است:
«من معتقدم که درباره مصرف الکل در ایران ما به نسبت کشورهای
دیگر مشکل کمی داریم .ما پایینترین مشکل الکل را به دلیل باورهای
مذهبی و فرهنگی ،به دلیل ممنوعیت مصرف الکل و ممنوعیت کامل
قانونی داریم .به هرحال ما میدانیم مشروبات الکلی وارد ایران میشود
و بهطور غیرقانونی عرضه میشود ولی نمیتوانیم بگوییم این موضوع
خیلی زیاد است؛ برای همین هم من قبول ندارم که مصرف الکل در

در سالهای گذشته تعداد زیادی از مسئوالن درباره افزایش مصرف
الکل در ایران هشدار دادهاند

به گزارش شهروند ،اینبار هشدار را نه یک مسئول وزارت بهداشت داده،
نه مسئوالن سازمان بهزیستی و نه پژوهشگران اجتماعی؛ شاید باید
اینبار را نخستین باری دانست که یک مقام قضائی درباره مصرف الکل
در ایران و بهویژه تهران هشدار داده است« .عباس جعفری دولتآبادی»
دادستان را خیلیها با اخبار رویدادهای سیاسی ،امنیتی و قضائی
میشناسند و حاال او با حرفهایی که در نخستین جلس ه شورای معاونان
دادستانی تهران درباره افزایش رانندگی درحال مستی در تهران زده ،در
اظهار نظرهایش به موضوع جدیدی وارد شده است .او آماری در اینباره
گفته که به نظرش هشداردهنده است و برای همین هم از سرپرستان
نواحی خواسته با اتخاذ تدابیر مدیریتی همراه با برنامهریزی ،برای مقابله
با اینگونه جرایم اقدام کنند .آنطور که دادستان تهران گفته ،در سال
 ٢٩٠٠ ،٩٤پرونده درباره رانندگی درحال مستی در شهر تهران تشکیل
شده است« :در بازدیدهایی که از دو دادسرای ارشاد و راهور انجام شد،
با آمار قابل توجه رانندگی هنگام مستی و شرب خمر مواجه بودیم که
نیازمند تحلیل ،بررسی و اتخاذ تدابیر مناسب است ».دولتآبادی این را
هم گفته است که یکی از جلسات موضوعی در سال جاری به جرایم
ناشی از تصادفات و تخلفات رانندگی اختصاص خواهد یافت.
اما این نخستینبار نیست که موضوع رانندگی درحال مستی در ایران
خبرساز میشود .شاید به دلیل همین افزایش آمار و رسیدن به مرحله
هشدار این موضوع بود که چند روز مانده به پایان سال  ،٩٤وقتی
هیأت دولت و مسئوالن راهنمایی و رانندگی خواستند در قانون جدید
جرایم رانندگی ،جریمهها را زیاد کنند ،جریمه رانندگی درحال مستی
و تحتتاثیر داروهای روانگردان ،یکی از جریمههایی بود که افزایش
دوبرابری داشت؛ یعنی از ٢٠٠هزار تومان به ۴۰۰هزار تومان جریمه به
اضافه معرفی به مراجع قضائی.
از طرف دیگر هرچند در سال گذشته ،پلیس راهنمایی و رانندگی میزان
مثبت بودن تستهای الکل رانندگان را اعالم نکرده است اما این آمار
در سالهای قبل از آن ،چندان احوال خوبی ندارد؛ مثالسال  ٩٠بود
که «حسین رحیمی» که آن زمان رئیس پلیس راهور تهران بود ،گفت
ل سال  ٩٠تست الکل  ٦٨راننده مثبت بوده و این رقم
 :در ٦ماه او 
در سال  ٩١به  ١٣٠راننده افزایش پیدا کرده است .بعد از آن و در
سال  ،٩٢او گفت که در  ٨ماه از سال  ،٩٢بیش از  ٣٠٠مورد تست
الکل ،مواد مخدر و انواع روانگردانها از رانندگان تهرانی که مشکوک به
استفاده از این مواد بودند ،انجام شد که نتیجه تست بیش از ٦٠درصد
این رانندگان مثبت بود.عالوه بر اینها در سالهای گذشته تعداد زیادی
از مسئوالن درباره افزایش مصرف الکل در ایران هشدار دادهاند؛ آخرین
آنها برمیگردد به مسئوالن وزارت بهداشت که با گرفتن مسئولیت
درمان الکلیها از سازمان بهزیستی از افزایش مراکز ترک اعتیاد به الکل
خبر میدهند .نمونهاش برمیگردد به دیروز؛ وقتی همزمان با هشدار

جدول کلمات متقاطع

افقی
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ساماندهی سوخت در استان هرمزگان
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور از کاهش  60درصدی
قاچاق سوخت در سال  93نسبت به سال  92خبر داد.
به گزارش ایسنا  ،حسین ذوالفقاری گفت :پنجمین جلسه
ستاد مبارزه با قاچاق سوخت با حضور اعضا برگزار شد و بر
اساس تصمیماتی که از  2سال قبل گرفته شده بود دستگاه
های اجرایی مسئول اقدامات خود را انجام دادند که در این
جلسه گزارش های این دستگاه ها ارائه شد.وی افزود :بر
اساس گزارش های ارائه شده در این جلسه روزانه در سال
 93نسبت به سال  92در مجموع انواع مواد سوختی 50
میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت داشته ایم و همچنین
شاهد کاهش  60درصدی قاچاق سوخت در سال 93
نسبت به سال  92بوده ایم.
وی در خصوص راهکارهای اتخاذ شده در موضوع کاهش
قاچاق سوخت گفت :بحث پیمایش برخط سوخت که بر
مبنای صدور بارنامه ی خودروهای حمل بار انجام می شود
را پیگیری کرده ایم .همچنین نصب  GPSبر روی انواع
کامیون و اتوبوس های بین شهری آغاز شده ،همچنین در
راستای کاهش قاچاق سوخت بخشی از درآمد سوخت در
مناطق مرزی به مرزنشینان داده می شود.
ذوالفقاری نظارت بر مراکز توزیع سوخت را یکی دیگر از
راهکارهای مبارزه با قاچاق سوخت خواند و افزود :در مسیر
کاهش قاچاق سوخت کاهش قیمت جهانی نفت نیز تأثیر
به سزایی داشته که مجموعاً همه عوامل باعث شده است
در کشور شاهد کاهش مصرف و کاهش قاچاق باشیم.وی
استان های خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و سیستان
و بلوچستان را به عنوان استان هایی که بیشترین قاچاق
سوخت در آن ها انجام می شود معرفی کرد و افزود :بر
اساس تمهیداتی که اندیشیده شده استانداری های این
استانها ساماندهی سوخت را در استان انجام داده اند و
امیدواریم استان هرمزگان نیز پس از فراهم شدن امکانات
و تسهیالت الزم ساماندهی سوخت را انجام دهند.وی به
ساماندهی ناوگان درون شهری اشاره کرد و ادامه داد :در
این بخش به ناوگان درون شهری نیز بر اساس مصرفشان
سوخت داده خواهد شد که امیدواریم این موضوع نیز به
زودی اجرایی شود.

بهداشتی و...انجام می گیرد.حمزه پور  29نفر اعضا را شاغل دانست و
گروه سنی اعضاء انجمن ضایع نخاعی را یک تا  10ساله  27نفر11،
تا  20ساله  31نفر،گروه سنی  21تا  40ساله  197نفر 41 ،تا 50
ساله  77نفر و  50به باال  46نفر اعالم نمود.
مسوول مددکاری انجمن ضایع نخاعی هرمزگان با اشاره به اینکه
 211نفر عضو این انجمن متاهل هستند گفت 215 :نفر از افراد
ضایع نخاعی در شهر و  163نفر در روستا زندگی می کنند.وی
این را هم بیان کرد که این انجمن دارای سه تیم سیار توانبخشی
در شرق  ،غرب بندرعباس و میناب است که جهت خدمت به افراد
ضایعه نخاعی در منزل حضور می یابند.
ایران به مرحله هشدار رسیده است .این پیام غلط دادن به مردم است
که بگوییم مصرف الکل در ایران هشداردهنده است .این درست که این
موضوع نسبت به قبل که مصرف نزدیک به صفر و ناچیز بود ،بیشتر
شده ولی نمیتوان گفت االن خیلی زیاد شده است».او میگوید سرانه
مصرف الکل در ایران مشخص نیست« :ما آمار مصرف الکل در ایران را
به دقت نداریم .سرانه مصرف الکل که مقدار الکل خالصی است که آدمها
دنبال میکنند در ایران مشخص نیست .مثال وقتی بعضیها میگویند
در ایران ساالنه ٦٠میلیون لیتر الکل مصرف میشود ،باید دید این یعنی
چه؟ یعنی میزان مصرف خالص ،الکل ٥درصد یا  . ...موضوع این است
که در اینباره اطالعات دقیقی وجود ندارد و همهاش تخمین است».
نوروزی ادامه میدهد« :االن هم باید دید که وقتی آقای دادستان گفته
 ٢٩٠٠راننده مست در تهران بودهاند ،این نسبت ب ه سال گذشتهاش
افزایش پیدا کرده یا نه و اینکه آیا این تعداد دو هزارتا در مقابل کشوری
مثل فرانسه زیاد است یا کم .من فکر میکنم که در ایران تصور غلطی
درباره پیشگیری مواد وجود دارد .اینکه بیش از حد درباره این موضوع
در رسانهها صحبت کنیم ،باعث ترویج آن میشویم .وقتی رسانهها زیاد
درباره الکل حرف میزنند اثر ترویجی دارد .رسانهها باید هنجار اجتماعی
و ذهنیت مردم را در اینکه ابعاد موضوع چقدر است به دقت دنبال کنند،
نه اینکه به دنبال تیترهای جنجالی برای گزارششان باشند».
تعداد زیاد نامشخص الکلیها در ایران
تعداد الکلیها در ایران و کسانی که به صورت مداوم الکل مصرف
میکنند ،مشخص نیست .هیچ آمار رسمی درباره تعداد آنها در ایران
وجود ندارد و تنها آماری که دربارهشان اعالم شده ،برمیگردد به
سهسال پیش؛ وقتی «اسماعیل احمدیمقدم» که آن زمان فرمانده
نیروی انتظامی بود ،گفت که در ایران ٢٠٠هزار نفر به الکل اعتیاد دارند.
آماری که البته باعث حرف و حدیثهای زیادی شد و تعدادی آن را
نادرست دانستند .بعد از آن بود که مسئوالن سازمان بهزیستی گفتند
قرار است نخستین مرکز ترک اعتیاد به الکل راهاندازی شود؛ مرکزی که
راه انداختنش البته باعث اختالف زیادی بین وزارت بهداشت و سازمان
بهزیستی شد و در آخر وزارت بهداشت مجوز راهاندازی پایلوت این مرکز
را گرفت و آن را راهاندازی کرد.
حاال این «مجید رضازاده» ،رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد
توگو با «شهروند» میگوید که هرچند این
بهزیستی است که در گف 
آمار وجود ندارد اما وجود یک راننده مست هم زیاد است« .کسی که کار
درمان انجام میدهد ،باید آماری داشته باشد .ما در معاونت پیشگیری
سازمان بهزیستی روی موضوعات پیشگیری فعالیت میکنیم و این
تنها به موضوع الکل محدود نمیشود؛ بلکه تمام آسیبهای اجتماعی
ازجمله رفتارهای پرخطر را شامل میشود .برای نمونه ما روی آموزش
مهارتهای زندگی کار میکنیم .در زمینه مصرف الکل شروع مصرف
معموال در مجالس دوستانه صورت میگیرد؛ اگر ما مهارتهای زندگی
را در مهد کودکها ،مدارس و دانشگاهها آموزش دهیم و به افراد مهارت
«نه» گفتن را بیاموزیم ،قطعا جلوی خیلی از آسیبها را میگیرد که
یکی از آنها همین رانندگیهای پرخطر و مصرف مشروبات الکلی است».
او ادامه میدهد« :مصرف الکل رفتار پرخطری است؛ چرا که شعور و
تصمیمگیری را پایین میآورد و رفتارهای پرخطر جنسی و رانندگیهای
خطرناک را به همراه دارد».
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کشف  87کیلو گرم مواد فاسد خوراکی در هرمز
در بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان واحد
سالمت محیط جزیره هرمز از اماکن عمومی و مراکز
تهیه  ،توزیع ،نگهداری و فروش مواد غذایی که 87کیلو
گرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد.به گزارش وبدا
خلیج فارس ،غالم نژاد تصریح کرد  :در راستای این طرح
تعداد کل کلرسنجی آب آشامیدنی249 :مورد،تعداد کل
کلرسنجی آب استخر13 :مورد،تعداد کل نمونه برداری
مواد غذایی 6 :مورد،تعداد کل نمونه برداری میکروبی
آب استخر2 :مورد،تعداد کل نمونه برداری میکروبی آب
آشامیدنی6 :مورد وتعداد موارد برخورد با دستفروشان
ودوره گردها8 :موردبوده است.

خرمالو-تصدیق آلمانی-جبان و بزدل-سوگ وعزا-11اسب چاپار-تعبیر
وبیان کردن-متجاوز وستمگر-12شیشه گر وآبگینه ساز-از سبزیجات
خوردنی-لقب امام پنجم-13خروس مازنی-شیطان صفت-14واژه درد-
شاهکار خودروسازی آلمان-عیب کننده وپرده در-آهنگ کالم-15بی
صبر وحوصله-نوعی فلز دارای تشعشعات رادیواکتیو.
عمودی
-1اثری از جک لندن نویسنده توانمند آمریکایی-2ستاره ای در
دب اصغر-از ضمایرجمع-تابه نان پزی-دوش وشانه-3منفجر کردن-
تیره وکدر-4کابوس مغازه دار-برادر اهل تسنن-نوعی گیاه ورستنی
که درآب می روید-5از وسایل نقلیه قدیمی-پس فرستادن وحواله
کردن-زود وفوری-6نوعی وسیله بازی کودکان-الزام شده-خدای
کاذب-مفت ورایگان-7دریاچه ای درترکیه-میوه ای بیخ گیاهی نافع
برای سرماخوردگی-نرده چوبی-8گردبتونه-سریالی طنز از مهران
مدیری که سابقاً پخش می شد-عالمت جمع-9خانقاه یا همان محل
تجمع درویشان-وجودندارد-پارچه صاف کن برقی-10آخرین نازی
آلمانی-نت سوم-صندوق خانه-فصل گل وسبزه-11دعای زیرلب-
آش زیره-شهری توریستی درلهستان-12نسیم خنک شبانه-بجا
وشایسته-پارسا وپرهیزکار-13کدوی اعرابی-لقب عارف قزوینی
ادیب برجسته ایرانی-14چوب خوشبو-پخش و پراکنده-قطب منفی
پیل الکتریکی-15کتابی جامع وعلمی از آلبرت اینشتن فیلسوف
ودانشمند آلمانی.

طراح  :مهدی سنگی
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افزایش  40درصدی هالکت و دستگیری اشرار
فرمانده مرزباني ناجا با اشاره به نتايج مثبت استفاده از
تجهيزات الکترونيکي و اپتيکي در مرزها  ،بر لزوم تجهيز
مرزها به اين امکانات تاکيد کرد.به گزارش پايگاه خبري
پليس  ،فرمانده مرزباني ناجا به اقدامات مرزباني در سال
 94اشاره کرد و افزود  :در سال گذشته هالکت و دستگيري
اشرار در مرزها نسبت به مدت مشابه در سال  ، 93بيش
از  40درصد افزايش داشت و  66تن مواد مخدر نيز در
مرزهاي کشور کشف شد.
سردار رضايي افزايش  17درصدي کشفيات اقالم ضد
فرهنگي  11 ،درصدي البسه  ،افزايش  3برابري کشف
شکر  15 ،برابري برنج  ،افزايش  3و نيم برابري دستگيري
متجاوزان مرزي و کشف  16ميليون قلم دارو را از ديگر
اقدامات مرزبانان در سال گذشته برشمرد.فرمانده مرزباني
ناجا افزايش تعامالت با کشورهاي همسايه  ،به خصوص
افغانستان و عراق را از اقدامات ويژه سال  94برشمرد و
گفت :نتايج مثبتي را براي امنيت مرزهاي کشور پيش بيني
کرده ايم و در آينده نزديک نشستي با مرزبانان کشور عراق
در ،سليمانيه،خواهيم داشت و مسائل مرزهاي شمال غربي
با اين کشور را بررسي خواهيم کرد .وي سطح روابط مرزي
با ديگر کشورهاي همسايه را نيز خوب ارزیابی کرد و افزود :
تا کنون ارتباطات مرزي ما تنها با کشور پاکستان در سطح
ملي برقرار نشده و الزم است دولت اين کشور نيز از ورود
ناامني به کشور ما از طريق مرزهاي مشترک جلوگيري و
دستگاه ديپلماسي کشور در جهت نزديک شدن ارتباطات
مرزي و توجه پاکستان به مرزهاي خود بيشتر تالش کند.
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