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هرمزگان

 //سال سی ویکم //

افزایش 36درصدی وقوع جرائم اینترنتی

جهان

نیروی انتظامی اجازه نمی دهد امنیت اخالقی جامعه با خطر روبرو شود

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان در این مورد گفت:
نیروی انتظامی با شبکه ها و مافیای ضد اخالقی برخورد جدی دارد
و اجازه نمی دهد امنیت اخالقی جامعه با خطر روبرو شود.عزیز اهلل
کناری زاده در گفت وگوبا ایرنا افزود :بطور معمول این افراد درتجمع
های خود دختر  ،پسر  ،زن ومرد برخالف عرف اخالقی اقدام به
کارهای ضد اخالقی ازقبیل شرب خمر ،مفاسد اخالقی وجنسی می
کنند ازاین رو عوامل انتظامی نسبت به قبل فعال تر و با این افراد
برخورد می کند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان هم دراین زمینه
گفت :برخورد با افرادی که نظم وامنیت مردم را نشانه گرفته اند
در سطح شهرها وروستاها بطور جدی دنبال می شود واین عده هم

دریک پارتی شبانه دستگیر شده اند.وی تصریح کرد :برخورد با این
 62نفر هم درهمین راستا بوده واین بخشی از فعالیت پلیس امنیت
اخالقی محسوب می شود که به طور مرتب از خانه  ،ویال ونقاط
شهری و روستایی سرکشی کرده وبا این طیف برخورد می کنند.
وی با قدر دانی از همکاری مردم با پلیس  ،یاد آور شد :مردم نسبت
به این موضوع ها حساس هستند و اجازه نمی دهند برخی امینت
اخالقی جامعه را به خطر بیاندازند و با برنامه های شو پارتی به ارزش
های نظام دهن کجی کنند وجوانان را به انحراف بکشانند.
یک منبع آگاه در نیروی انتظامی هرمزگان گفت که دستگیری 62
نفر زن و مرد در یک جشن مختلط شبانه بندرعباس توسط پلیس
امنیت اخالقی مربوط به جمعه شب گذشته بوده است.
وی که خواست نامش برده نشود به خبرنگار ایرنا افزود  :براساس
دستور قضایی حکم دستگیری این افراد در یکی از باغهای شمال
شهر بندرعباس صادر و این افراد تحویل مرجع قضایی شدند .
وی تصریح کرد :نیروی انتظامی با شبکه ها و مافیای ضد اخالقی
برخورد جدی دارد و اجازه نمی دهد این عده امنیت اخالقی جامعه
را به خطر بیاندازند.

فراهم ساختن شرایطی برای آزادی زنان زندانی
گروه حوادث :

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان گفت :باید
تمهیدات ویژه ای برای تقویت دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان
در دادگستری هرمزگان اتخاذ شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل استانداری هرمزگان ،زهرا
یعقوب نژاد در نشست با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یکی
از اولویت های مهم را تمهیدات ویژه برای تقویت دفتر حمایت از
حقوق زنان و کودکان در دادگستری استان دانست.وی ادامه داد:
یکی از اهداف مهم دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را نظارت بر
روند رسیدگی به پرونده های مربوط به زنان و کودکان به ویژه تسریع
در رسیدگی صدور احکام متناسب و اهتمام به اصالح و تربیت آنان
و برنامه ریزی بهتر برای ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزشی زنان
و کودکان است.مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان
با اشاره به اینکه خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است و مسئولیت
پرورش انسان ها و نسل های آینده را بر عهده دارد ،تصریح کرد:
اگر این نهاد به درستی وظایف خود را انجام دهد بسیاری از جرایم
و ناهنجاری های اجتماعی کاهش خواهد یافت .مشاور امور بانوان
استاندار هرمزگان افزود :ضمن فراهم ساختن شرایطی برای آزادی
زنان زندانی مخصوصا افرادی که برای چک و دعاوی مالی در زندان
هستند باید تمهیداتی صورت گیرد و همچنین افزایش مشارکت در

اشتغال به کار زنان زندانی و هماهنگی با دستگاه ها ی مرتبط در
این حوزه برای آموزش وکارآفرینی نیز باید صورت گیرد.یعقوب نژاد
اظهار داشت :مهمترین وظیفه دستگاه های اجرایی مرتبط در این
حوزه  ،ایجاد زیرساخت ها و بستر سازی فرهنگی برای اقشار آسیب
پذیر است.
همکاری دادگستری برای جلوگیری از آسیبها و پایداری
خانواده
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این نشست بیان داشت:
نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند و به خصوص
که مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و
عمل نامگذاری کردند نمی توان توانمندی بانوان که می توانند به
بهبود و بهینه سازی شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان کمک
کنند ،نادیده گرفت.حجت االسالم اکبری افزود :تعامل بیشتر دو
نهاد در زمینه طرح مباحث و مشکالت حقوقی زنان وارائه نظرات و
پیشنهادات به منظور کاهش مسائل و مشکالت موجود در پیشگیر
ی از آسیب های اجتماعی بسیار موثر است.وی در پایان بر تشکیل
جلسات موثر جهت بررسی و حل مسائل بانوان تأکید کرد و گفت:
دادگستری در راستای احقاق حقوق واقعی بانوان و جلوگیری از
آسیبها و پایداری خانواده و حفظ حقوق کودکان همکاری الزم
را خواهد داشت.

تکذیب مرگ مغزی راکب موتورسیکلت رودانی
گروه حوادث :

همزمان با پیش از ظهر چهارشنبه  12خرداد ماه موتورگیری ماموران
راهمایی و رانندگی در شهرستان رودان منجر به تصادف راکب
موتورسیکلت با خودرو  405و آسیب دیدگی شدید راکب موتور
سیکلت شد.

دادستان شهرستان رودان در گفتگو با (ایسنا) گفت :مدتی قبل
ماموران راهنمایی و رانندگی شهرستان رودان در حال انجام وظیفه
و کنترل تردد وسایل نقلیه بودند که راکب موتورسیکلتی با مشاهده
ماموران راهنمایی و رانندگی تغییر مسیر می دهد و با سرعت از محل
مورد نظر دور می شود که در همین حین با خودروی  405برخورد
می کند و به شدت مجروح می شود .رضا صفایی افزود :پس از این
حادثه مجروح به بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان منتقل
می شود و پس از انجام عملیات های اولیه به بندرعباس اعزام می
شود .وی تصریح کرد :در این رابطه با دستور دادستانی و قید فوریت
تیم ویژه ای متشکل از بازپرسی مامور رسیدگی و تحقیقات جامع از
این حادثه شد و در حال بررسی علت حادثه و شناسایی مقصر و یا
مقصرین حادثه امروز می باشد.
دادستان شهرستان رودان با اشاره به برخورد شدید دادستانی
با عامالن این حادثه گفت :پرونده در حال بررسی می باشد و هر
شخص و یا گروهی چه از نیروهای انتظامی و چه افراد شخصی در
اینگونه حوادث مقصر شناخته شوند با آنها به شدت برخورد می شود.
صفایی با اشاره به وجود اعتراضات مردمی پس از این حادثه افزود:
به مردم این وعده را می دهیم که در اینگونه حوادث اگر از سوی
نیروهای راهنمایی و رانندگی و نیروهای انتظامی نیز قصوری صورت
بگیرد به شدت با آنها برخورد می شود و دادستانی شهرستان رودان
اجازه ناامنی و برهم زدن نظم و امنیت سطح شهر را به هیچ کسی
نخواهد داد .وی به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه استفاده راکبین
موتورسیکلت از کاله ایمنی در سطح شهرستان نیز اشاره کرد و گفت:
مردم باید به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی پایبند و
با استفاده از کاله ایمنی حافظ جان خود باشند .دادستان شهرستان
رودان برخی از برخوردهای ماموران راهنمایی و رانندگی با راکبین
موتورسیکلت را مناسب ندانست و افزود :ماموران راهنمایی و رانندگی
باید به جای برخورد مستقیم با موتورسواران به اجرای برنامه های

فرهنگی و آموزشی روی بیاورند و با فرهنگ سازی مناسب مردم را با
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی آشنا کنند .صفایی به برخورد
قاطع با راکبین موتورسیکلت هایی که باعث بر هم زدن نظم سطح
شهر می شوند اشاره کرد و گفت :با موتورسوارانی که در سطح شهر به
اجرای حرکات نمایشی می پردازند و همچنین باعث آزار و اذیت برای
بانوان و اطفال شوند برخورد قاطع و قانونی می شود.
دادستان شهرستان رودان افزود :باید در زمینه استفاده از کاله ایمنی
توسط راکبین موتورسیکلت فرهنگ سازی درستی صورت گیرد و
همچنین در این زمینه نیاز به حضور خیرین می باشد تا با کمک های
خیرین برنامه های فرهنگی مناسبی برگزار شود و همچنین توسط
خیرین کاله ایمنی تهیه شود و در اختیار افراد کم بضاعت قرار گیرد.
فرماندار شهرستان رودان نیز در این خصوص گفت :پس از وقوع این
حادثه موارد پیش آمده را بررسی و پیگیری کردیم و با قید فوریت با
اعضای شورای تامین جلسه ای را ترتیب دادیم.
احمد محمودی با اشاره به ایجاد تنش و درگیری در سطح شهر در
این رابطه افزود :اجازه بی نظمی و تنش در سطح شهر را به هیچ
افرادی نخواهیم داد و با متخلفان در هر رابطه ای برخورد شدیدی
خواهد شد .وی تصریح کرد :به اعتراضات مردمی در حوزه های
مختلف توجه داریم و درخواست های آنها رسیدگی می شود و در
سطح شهر نیز به اجرای قوانین نظارت داریم و هرگونه موردی را
مشاهده کنیم برخورد جدی خواهیم داشت.
رییس بیمارستان شهرستان رودان نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس در رودان گفت :پس از
انتقال مصدوم به بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان سریعا
تیم پزشکی متشکل از جراح و متخصص بیهوشی مصدوم را مورد
ارزیابی قرار دادند و فعالیت های اولیه با قید فوریت انجام شد .دکتر
بابک امین اسماعیلی افزود :صدمات شدیدی به مصدوم وارد شده
بود و شدت جراحات وارده نیز زیاد بود اما خوشبختانه فرد مصدوم
دچار ضربه مغزی نشده بود و با سطح هوشیاری مناسبی قرار داشت.
وی تصریح کرد :مصدوم با سطح هوشیاری  13و  14قرار داشت
و پس از انجام عملیات الزم در بیمارستان امام علی (ع) شهرستان
رودان برای تکمیل مداوا و ادامه فعالیت های پزشکی به بندرعباس
اعزام شد.

جعل نسخه با مهر دکتر متخصص

گروه حوادث :

زوج جوان که با همدستی چند داروخانه اقدام به جعل نسخه
داروهای کم یاب می کردند،پس از  80جعل نسخه با شکایت تامین
اجتماعی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری میزان،سردار بخشعلی کامرانی صالح با اعالم
این خبر گفت :در پی دریافت یک فقره پرونده شکایت سازمان
تامین اجتماعی شهرستان کرج  ،از کالنتری  15رجایی شهر به
پلیس آگاهی استان البرز مبنی بر جعلی بودن تعدادی از نسخه
های دارویی ارجاع شده به این اداره ،بررسی و پیگیری موضوع در
دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی
استان البرز قرار گرفت.
وی گفت :در بررسی های تکمیلی ماموران از جزئیات پرونده
مشخص شد که مسئوالن سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرج
متوجه شده اند که مدت چند ماهی است که یک سری نسخه
های دارویی یکسان از سوی چند داروخانه خاص به سازمان تامین
اجتماعی ارسال می شود .سردار کامرانی صالح افزود :پس از بررسی
دقیق توسط کارکنان آن سازمان و استعالم از پزشکی که مهر وی
در نسخه ها درج شده بود محرزشد که نسخه ها جعلی است.
وی تصریح کرد  :در این خصوص پرونده ای تشکیل و موضوع
تحت پیگیری قرار گرفت  ،تا اینکه یک نفر خانم با یک برگ نسخه
با همان امضای پزشکی که در نسخه های جعلی ارسال شده به
سازمان تامین اجتماعی درج شده بود به یکی از داروخانه های

سطح شهر مراجعه می کند که بالفاصله کارکنان داروخانه طی
تماس با مرکز فوریتهای پلیسی  110موضوع را به ماموران اطالع
دادند.سردار کامرانی صالح گفت :با حضور ماموران ،زن جوان به
همراه همسرش که در بیرون از داروخانه منتظر وی بود دستگیر و
به پلیس آگاهی منتقل شدند.
این مقام مسئول بیان داشت :متهمان در ابتدا منکر هرگونه اطالع
از جعل نسخه ها شده و مدعی بودند که صرفا چند برگ نسخه را
از یکی از آشناهایشان دریافت کرده اند.
وی گفت  :متهمان در بازجویی های تکمیلی ماموران به ناچار لب
به اعتراف گشوده و اقرار کردند که تعداد  80برگ نسخه دفترچه
تامین اجتماعی به همراه مهر یکی از پزشکان متخصص را جعل و
پس از درج مشخصات داروهای گران قیمت در آن نسخه ها  ،با
همدستی چهار نفر دیگر به داروخانه های خاص مراجعه و نسخه را
تحویل و در قبال آن به جای دارو یک سری وسایل دیگر نظیر شیر
خشک  ،پوشاک بچه و  ...را تحویل گرفته اند .سردار کامرانی صالح
خاطرنشان کرد  :در پی اعترافات متهمان و با هماهنگی مقام قضائی
 ،مخفیگاه دیگر متهمان پرونده شناسایی و طی چند عملیات
غافلگیرانه هر چهار نفر دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند .این
مقام انتظامی افزود :در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که متهمان
با مراجعه به داروخانه های سطح شهر و تبانی با فروشندگان دارو ،
نسخه ها را در قبال دریافت شیر خشک  ،پوشاک بچه و سایر لوازم
آرایشی و بهداشتی تحویل داده و مسئوالن این داروخانه ها نیز با
مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و ارائه نسخه های جعلی مبالغ
زیادی از تامین اجتماعی بابت فروش داروهای گرانقیمت دریافت
کرده و داروها را به قیمت آزاد در بازار به فروش می رساندند .سردار
کامرانی صالح در پایان با بیان اینکه با اقدامات اطالعاتی ماموران ،
پزشکی که مهر وی جعل شده بود نیز شناسایی و مراحل رسیدگی
به شکایت وی در دست بررسی است ،گفت :هر  6متهم پرونده به
همراه کارکنان داروخانه های مذکور پس از تشکیل پرونده جهت
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

ایــران

وزیر دادگستری گفت :در سال  1392شاهد ورود  25میلیارد دالر کاالی قاچاق به
کشور بودیم ولی این میزان در سال گذشته به  15میلیارد دالر رسید و طی  2سال
گذشته ایران توانست جلوی  10میلیارد دالر قاچاق را بگیرد .به گزارش ایرنا ،حجت
االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی  ،قاچاق را مشکالت اجتماعی کشور ذکر کرد
و افزود :همین  15میلیارد دالر قاچاق هم رقمی باال است و باید باز هم کاهش یابد و
مسئوالن باید تالش مضاعف تری داشته باشند.وزیر دادگستری با اشاره به اینکه طی
 2سال گذشته رتبه اقتصادی ایران یک رتبه در دنیا ارتقا یافته است ،گفت :بین رتبه
 17و  18اقتصادی دنیا قرار گرفته ایم و این در حالی است که پارسال جزء بدترین سال
های اقتصادی کشور بود.وی ادامه داد :تراز تجاری و اقتصادی ایران برای اولین بار پس از
کشف نفت در ایران مثبت شد و در سال جاری شاهد افزایش  30درصدی صادرات بوده
ایم.وی تاکید کرد :شاید کشورهای غربی از رفت و آمدها با ایران در پی بازاریابی باشند
ولی این مساله نشان می دهد که فضای اقتصادی ایران مولد و قدرت مند است و رهبر
معظم انقالب نیز تاکید کرده اند که نباید اجازه داد که به بازار مصرف کشورهای دیگر
تبدیل شویم که این مساله نیز رصد می شود.

میــــــز خبـــــــــــــــــر

گروه حوادث  //اعظم رام

دستگیری شرور مطرح جنوب استان کرمان در میناب
دادستان عنبرآباد از دستگیری شرور مطرح جنوب استان کرمان
توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)در استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش(ایسنا) یوسف سبحانی در تشریح جزئیات این خبر
اظهار کرد :طی یکسری اقدامات اطالعاتی در اداره کل اطالعات
استان کرمان ،شرور مشهور ومطرح جنوب استان کرمان شامگاه
گذشته در محل مخفیگاهش در شهرستان میناب شناسایی
ودستگیر شد .وی عنوان کرد :این شرور در سال های گذشته به
چندین فقره قتل ،آدم ربائی های متعدد ،سرقت های مسلحانه،
اخاذی وزورگیری های فراوانی در سطح استان کرمان اقدام کرده
است .سبحانی تصریح کرد :پس از تصویب شورای تامین استان
موضوع دستگیری این شرور در دستور کار ویژه اداره کل اطالعات
استان قرار گرفت .دادستان عنبرآباد هشدار داد :دستگاه قضائی با
قاطعیت با عوامل و همدستان این شرور و هرگونه عامل ناامنی
برخورد قاطع قضائی خواهد کرد.وی خاطر نشان کرد :خوشبختانه
با اقدامات امنیتی صورت گرفته طی سال های گذشته شاهد یک
امنیت مطلوب در شهرستان عنبرآباد هستیم.

اوراق سازی کشتی(اسکراپ) یکی از مخرب ترین و آلوده کننده
ترین صنایع است از این رو سازمان حفاظت محیط زیست با ایجاد
آن مخالف است .این مطلب را پروین فرشچی معاون محیط زیست

کشور در جمع خبرنگاران هرمزگان برپهنه شناور دريايي درمحدوده
آبهای قشم و بندرعباس سخن می گفت تاکید کرد»:اگر قرار باشد
صنعت اوراق سازی کشتی در کشور راه بیفتد ،یکی از بیچاره کننده
ترین صنایع برای محیط زیست دریایی و خشکی خواهد بود».
چرا یکی از نگرانی های مهم سازمان محیط زیست :،تقاضای زیاد
افراد برای اوراق کشتی است ؟ این سوال مهمی است که اکثر افراد
مطرح می کنند و می گویند این صنعت درآمدزا اگر در کشور
افزایش یابد سرمایه مالی خوبی رد و بدل می شود و چرا محیط
زیست مخالف این کار است؟ فرشچی در این مورد می گوید»:حدود
 180کشورساحلی داريم كه فقط 6کشور دارای مراکزاوراق سازی
هستند و اگر اين روند ادامه داشته باشد سواحل دريايي به حیاط
خلوت اوراقی ها و زباله های کشورهای دیگر تبديل خواهد شد».
اوراق کردن کشتیهای قدیمی و فرسوده برای استفاده از قطعات
و فلزات آنها «اسکراپ»گفته شده است و بیشتر کشتیها پس
از چند دهه کار ،دیگر عمر مفید خود را کرده و آماده اوراقسازی
میشوند .کشتیهای اقیانوسپیما معموالً  ۲۰تا  ۳۰سال ،شناورهای
فایبرگالس و چوبی ۳۰تا  ۴۰سال و قایقهای تفریحی فوالدی اگر
به خوبی تعمیر و نگهداری شوند ،بیش از  ۱۰۰سال عمر میکنند.
اوراقسازی یک کشتی ،با تولید حجم وسیعی از ضایعات همراه
است که برخی مفید و برخی دیگر بسیار مضر هستند .در اکثر
ضایعات مضر ،مواد سمی بسیار خطرناک (هم برای انسان و هم برای
محیطزیست) به مقدار زیاد یافت میشود .کشتیهای اقیانوسپیما
در واقع همانند یک شهر کوچک بوده که حاوی انواع آالیندهها و
پسماندها است.اوراق کشتی سرنوشتی است که کشتیها در پایان
عمر مفید خود و بعضا به دلیل مباحثی از جمله هزینههای سنگین
بیمه ،تعمیر و نگهداری و سوخت و عدم تطابق با اصول ایمنی
دریانوردی و ریسک ادامه فعالیت آنها به آن گرفتار میشوند .در
سالهای اخیر افزایش تعداد شناورهای با سن بیش از  25سال یا
شناورهای فاقد کارآیی الزم در ایران ،سواحل جنوبی کشور را با
مشکلی به نام «کشتیهای رها شده» مواجه کرده است .کشتیهایی
که محیط زیست و اکوسیستمهای طبیعی جنوب را به مخاطره
انداخته است.به گفته معاون محیط زیست کشور،به علت اثرات بسیار
مخرب این صنعت بر روی محیط زیست ،در دنیا فقط  6کانون
اوراق سازی کشتی از جمله هندوستان ،ترکیه ،نروژ ،هلند ،پاکستان
و اندونزی این صنعت ایجاد شده که نشان می دهد با وجود سودآوری
باال ،به علت شدت آلودگی این صنعت ،کشورها رغبتی به راه اندازی
مراکز اسکراپ کشتی ندارند.فرشچی گفت :از آنجا که تقاضا برای
ایجاد این صنعت بسیار زیاد است معاونت دریایی سازمان محیط
زیست طرحی مطالعاتی را با هدف جمع آوری اطالعات علمی در
خصوص مضرات این صنعت آغاز کرده است .وی افزود:تا جایی که
می توانیم مانع ایجاد کانون اوراق سازی کشتی در کشور می شویم.
عدم مجوز اوراق کشتی ها از سوی سازمان محیط زیست
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ،از غرق
شدن  ۱۷۴کشتی در اروند و صدها شناور کوچک و بزرگ در خلیج
فارس و دریای عمان خبر داد که بخش خصوصی بدنبال اوراق
این کشتی ها است و يكصد فروند نيز ازكشور عراق توسط بخش
خصوصي برای همين منظور خريداري شده است .فرشچی ادامه داد:
با توجه به مخرب بودن صنعت اسکراپ کشتی (اوراق سازی )تاکنون
هیچ مجوزی برای این کار در کشور از سوی سازمان محیط زیست
صادر نشده است .وی ادامه داد :اگر قرار باشد برنامه ای برای بیرون
کشیدن آنها اجرا شود قطعا سازمان محیط زیست نظارت دقیق مبنی
بر رعایت الزامات زیست محیطی را خواهد داشت.فرشچی
خاطرنشان کرد:به لحاظ سیاسی و امنیتی نیاز به شناورسازی و
خروج این کشتیها است ،اما اوراق شدن آنها تبعات بسیار زیادی
برای محیط زیست دریا در پی خواهد داشت .این مقام مسوول به
خروج کشتی رافائل از اعماق خلیج فارس اشاره کرد و گفت :به رغم
مخالفت سازمان محیط زیست بخشی از این کشتی قطعه قطعه و
از آب بیرون کشیده شد .وی تاکید کرد :متولیان این امر تا آخرین
مرحله نیز نتوانستند سازمان محیط زیست را برای بیرون کشیدن
رافائل متقاعد کنند اما چون اقدامات آن قبال انجام شده بود این
کار صورت گرفت .وی اظهار داشت :گفته می شود آلیاژی که برای
ساخت این کشتی به کار رفته بود از فلزات ارزشمند بود بنابراین
هم برای صرفه اقتصادی و هم برای تهیه مواد خام برای ذوب آهن
این کار انجام شد .وی با اشاره به اینکه اوراق سازي كشتي هاي
فرسوده(اسکراپ) آاليندگي بسيار باالیی دارند ،اظهار کرد :با توجه

کشف  875کيلوگرم ترياک در هرمزگان
فرمانده انتظامي استان از کشف  875کيلو گرم ترياک  ،در
محورهاي مواصالتي استان خبر داد .به گزارش پايگاه خبري
پليس سردار «عزيزاهلل ملکي» گفت:در راستاي مقابله با
قاچاقچيان مواد مخدر ،پليس استان هرمزگان،با پيگيري هاي
شبانه روزي و اقدامات اطالعاتي ،طرح مقابله با سوداگران مرگ را
در سطح استان اجرا کرد .وي افزود :اين طرح با همکاري ماموران
مبارزه با مواد مخدر استان و ماموران انتظامي شهرستان هاي»
ميناب و رودان» اجرا شد .اين مقام انتظامي با اشاره به توقيف 6
دستگاه خودرو و دستگيري  11متهم در اين طرح ،گفت :با تالش
ماموران 875،کيلو گرم ترياک کشف شد.

معاون سازمان محیط زیست :

اوراق کشتی ها آلوده ترین صنعت دریایی
برای محیط زیست دریا است
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان:
دور زدن محیط زیست و نادیده گرفتن قانون بهای سنگینی دارد

به پیامدهای شدید زیست محیطی ،این اقدام سودجویانه،مضرترین
تجارت است.معاون محیط زیست دریایی محیط زیست کشور با بیان
اینکه نخستین درخواست ایجاد صنعت اسکراپ در سال  ۱۳۶۵به
سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد ،بیان داشت :حتی در
سالهای ابتدای انقالب هم مجوز فعالیت این صنعت در منطقه چابهار
و دریای عمان صادر نشد.فرشچی افزود :اگرچه تهیه و آماده سازی
خوارک برای کارخانجات فوالد الزم است اما مرحله شناورسازی و
اوراق سازی کشتی ها باید کامال مشخص و معلوم باشد تا از آلودگی
بیشتر جلوگیری شود.
انتقاد از روند راه اندازی آب شیرین کن ها در سواحل
خلیج فارس و دریای عمان
معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست در ادامه سخنان
با انتقاد از روند راه اندازی آب شیرین کن ها در سواحل خلیج فارس
و دریای عمان اظهار داشت:هر چند تامین منابع آبی برای کشور
امری ضروری  ،دغدغه و وظیفه و مسئولیت سنگین برای دولت است
اما استفاده از آب شیرین کن ها پیش از بررسی راهکارهایی مانند
مدیریت بهینه آب کشاورزی و مدیریت سدها و یا استفاده از پساب ها
منطقی نیست .فرشچی افزود :اگر استفاده از آبشیرینکن ها در حد
استاندارد نباشد به عنوان یک معضل برای محیط زیست دریایی است.
این مقام مسوول با بیان اینکه استفاده از آب شیرین کن ها نیز باید
با مکان و حجم مشخص و همچنین توجیه اقتصادی باشد گفت :اگر
تامین آب برای همان مناطق ساحلی باشد مشکلی ندارد ،ولی انتقال
بین حوزه ای مشکل ساز خواهد بود.
مطالعات و اطالعات ما درخصوص دریا بسیار کم است
معاون دريايي سازمان محيط زيست كشوردر ادامه سخنانش با تاکید بر
راهاندازی وزارتخانه اموردریایی گفت :کشور ایران با سه دریا 55،جزیره
وحدود شش هزارکیلومتر نوارساحلی فقط دارای یک معاونت دریایی
در سازمان محیط زیست است که این معاونت با محدودیتهایی که
دارد ،توان پاسخگویی در برابر سه پهنه دریایی و حجم کار را ندارد.
فرشچی همچین از تدوین شناسنامه زیستی جزایرخبرداد و گفت:
ازمجموع 55جزیره فقط 11مورد آن مسکونی هستند که با تهیه و
تدوین شناسنامه زیستی جزایر جمع آوری اطالعات کافی و جامعی
از دریا را در دست اقدام قرار دادیم.وی در ادامه بیان داشت :مطالعات
و اطالعات ما درخصوص دریا بسیار کم است به طوری که بسیاری
از گونه ها خاصیت دارویی دارند و  2تا  3گونه از مرجانهای شناخته
شده خاصیت درمانی برای بیماری های ایدز و سرطان دارد.فرشچی
تصریح کرد :از طرف منطقه آزاد اعالم شده که همه جزایر باید جز
مناطق آزاد شوند که خبر خوبی نیست زیرا هنوز به صورت کامل
پتانسیل جزایر مطالعه نشده است.وی با بیان اینکه برنامه توسعه ششم
متمرکز دریا و ساحل است  ،گفت :در برنامه ششم  70درصد توسعه
کشور به سمت دریا و ساحل است که باید در این رابطه شناخت کافی
از دریا و ساحل داشته باشیم  ،در این صورت است که توسعه پایدار

اتفاق خواهد افتاد .
ساخت غیرمجاز اسکله نخل ناخدا در بندرعباس
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان نیز در این گشت دریایی
خبری ،برخی مسائل زیست محیطی خلیج فارس را تشریح کرد.مجید
وفادار اسکله در حال ساخت نخل ناخدا در بندرعباس را سازه ای
غیراصولی و از نظر محیط زیست غیرمجاز دانست و گفت :پیگیری
وضعیت آن در کارگروه های استانداری نیز بی نتیجه مانده است.وی
،بازار ماهی فروشان و پالژ بانوان بندرعباس را نیز وضعیت مشابهی
دانست که موجب تخریب گسترده نوار ساحلی شهر بندرعباس شده
اند.وفادار افزود :بازارماهیفروشان جدید شهر بندرعباس تنها در
صورتی میتواند فعالیت داشته باشد که فقط به عنوان یک اسکله از
آن استفاده شود و در آن از تاسیسات سردخانه ای استفاده نشود.وی
بیان داشت  :در این رابطه برای رفع مشکالت کارگروهی تشکیل شد
که کارها سامان بگیرد که تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم و سازه ها
بدون مجوز همچنان در حال احداث هستند .وفادار این مطلب را تاکید
کرد که دور زدن محیط زیست و نادیده گرفتن قانون بهای سنگینی
دارد چرا که تبعات تخریب محیط زیست همه گیر است و پیامدهای
آن نیزمتوجه کل جامعه خواهد شد.
ورود 600لیتر در ثانیه پساب فاضالب به خلیج فارس در
شهربندرعباس
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در ادامه سخنانش ورود
600لیتر در ثانیه پساب فاضالب به خلیج فارس در شهر بندرعباس
را یکی دیگر از تهدیدهای زیست محیطی مهم و خطرناک دانست.
وفادار افزود :درباره آلودگی پساب ورودی به دریا بین محیط زیست
و شرکت آب و فاضالب هرمزگان اختالف نظر وجود داشت که چهار
آزمایشگاه مرجع ،نظر محیط زیست مبنی بر آلودگی بیش از حد مجاز
فاضالب ورودی به بندرعباس را تایید کردند .وی اظهار داشت:اقداماتی
از طریق بخش خصوصی برای انتقال پساپ به مراکزصنعتی در دست
اقدام است که این مهم برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی
درسواحل استان خصوصا شهر بندرعباس بسیارموثر است  .وفادار در
خصوص ورود پساب تصفیه خانه فاضالب شهر بندرعباس به دریا
تاکید کرد :مقرر شده که پساب فاضالب از طریق لولهگذاری برای
استفاده صنایع از آن بهره برده شود.
نشست مطبوعاتی برپهنه شناور دريايي درمحدوده
آبهای قشم و بندرعباس
نشست مطبوعاتی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی محیط زیست با
قایق تندرو برپهنه شناور دريايي درمحدوده آبهای قشم و بندرعباس
برگزارشد .گفتنی است :در هفته محیط زیست ( از  16تا 22
خردادماه) برنامه های مختلفی از جمله جشنواره محیط زیست برگزار
می شود که در این جشنواره در سه بخش عکس ،نقاشی و ماکت های
دریایی دانشجویان این دانشگاه امیر کبیر به رقابت پرداخته و در هر
بخش از سه برگزیده تقدیر و جایزه اهدا خواهد شد.

کشف محموله ميلياردي البسه قاچاق در لنگه
فرمانده انتظامي شهرستان بندر لنگه از کشف سه هزار و 91
ثوب البسه قاچاق به ارزش يک ميليارد و  800ميليون ريال خبر
داد .سرهنگ «محمود حافظي» در مصاحبه با پايگاه خبري
پليس ،گفت :در راستاي ارتقاء امنيت اجتماعي ،ماموران انتظامي
شهرستان طرح مبارزه با قاچاق کاال را طي  24ساعت گذشته
اجرا کردند .وي افزود :ماموران پاسگاه «دهنو مراغ» در محورهاي
خاکي بيابان هاي اطراف پاسگاه به يک دستگاه وانت نيسان
مشکوک و به راننده آن دستور ايست دادند .اين مسئول انتظامي
بيان داشت :راننده خودرو به محض مشاهده ماموران با افزودن
سرعت به طرف بيابان هاي اطراف با رها کردن خودرو متواري
شد که در بررسي دقيق از آن سه هزار و  91ثوب البسه قاچاق به
ارزش تقريبي يک ميليارد و  800ميليون ريال کشف شد.

میکند ،گفت :زمانی که روند ترک اعتیاد «علی» در بیمارستان پیگیری
میشد ،در اتاق بغل او ،دختر  4ماهه و مجهولالهویهای بستری شد که
پرستاران بیمارستان نام «رویا» را برای او انتخاب کرده بودند.رضایی
ضمن بیان اینکه رویا به سوءتغذیه شدیدمبتال بود ادامه داد :پس از رها
شدن رویا در بیمارستانی در ورامین ،بعد از تشخیص به اعتیاد ،اوردوز و
سوءتغذیهشدید،بهبیمارستانلقمانتهرانمنتقلومجهولالهویهبود.
این فعال اجتماعی با بیان اینکه در تمام مدت زمان بستری این کودک
وی از شدت درد و خماری به شدت گریه میکرده و داروهای مسکن
نیز اثر چندانی بر روی او نداشتند ،گفت :قرار بود «رویا»  ،روز یکشنبه
 16خردادماه از بیمارستان مرخص و مانند «علی» به بهزیستی منتقل
شود؛ اما متاسفانه روز جمعه  14خردادماه ساعت  5صبح فوت کرد.وی
در ادامه عنوان کرد :علت اصلی فوت رویا هنوز به طور رسمی به ما اعالم
نشده اما گفته شده که سوءتغذیه شدید و اعتیاد علت فوت وی بوده
است.رضایی در ادامه به مرگ دردناک «عرشیا»  4ماهه در سال  93نیز
اشاره کرد و گفت 2 :سال پیش بود که عرشیا  4ماهه هم به علت اوردوز

درگذشت و این بار باز هم رویای چهار ماهه ،قربانی اعتیاد شد.این عضو
جمعیت امام علی(ع) در ادامه ضمن بیان آنکه خانواده عرشیا از ساکنان
منطقه لب خط شوش بودند ،گفت :به علت فعالیت منظم جمعیت امام
علی در این منطقه شاهد چندین مورد اوردوز نوزادان در آن منطقه
بودیم و بعد از شناسایی خانواده عرشیا ،متوجه شدیم که خانواده وی
دچار اعتیاد شدید هستند و با وجود تمام اقداماتی که انجام شد ،عرشیا
پس از  20روز که با اتصال دستگاههای آیسییو زنده نگه داشته شده
بود ،در بیمارستان شهید رجایی تهران در گذشت.رضایی همچنین به
اعتیاد «یاسین» یکی دیگر از کودکانی که توسط جمعیت شناسایی
شده بود ،اشاره کرد و گفت :سه سال پیش هم شاهد اعتیاد «یاسین»
نوزادی  6ماهه در منطقه لب خط شوش بودیم ،که خوشبختانه به
علت مداخله سریع جمعیت و انتقال وی به بیمارستان لقمان ترک و به
بهزیستی ارجاع داده شد .وی ادامه داد :برای جلوگیری از تولد یاسینها،
رویاها و علی های دیگر نیاز است تا روند سالمت ،بهداشت و درمان
خانوادههای معضل خیز پیگیری و اصالح شود.

مردی که در رشت «مار» می خورد دستگیر شد
شخصی که اقدام به پوست کندن و خوردن یک مار به صورت زنده
کرده بود دستگیر و روانه دادگاه شد.به گزارش خبرگزاری میزان،
براساس فیلمی که طی روزهای اخیر در فضای مجازی انتشار یافته
بود ،شخصی پس از زنده گیری یک مار و کندن پوست آن به طور
زنده اقدام به خوردن آن در مالء عام می کند که این موضوع به
استناد ماده  11شکار و صید تخلف از قانون محسوب شده و عملی
مجرمانه است.اصغر خودکار ،رئیس اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان رشت با اعالم این خبر گفت :در همین رابطه پرونده ای
در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت تشکیل و یگان
حفاظت این شهرستان پیگیر این موضوع شده و پس از بررسی
های به عمل آمده فرد مورد نظر با نام م-ع ساکن رشت با همکاری
نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد و در تحقیقات مشخص
شد که وی تاکنون چندین بار به این عمل غیرقانونی مبادرت
ورزیده است.وی اضافه کرد :پرونده تخلف نام برده تشکیل و در
اختیار مراجع قضایی قرار گرفته و م-ع هم اکنون با قرار وثیقه آزاد
و منتظر صدور حکم می باشد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان رشت از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه
تخلف ریست محیطی یا حیوان آزاری مراتب را به ادارات یا پاسگاه
های حفاظت محیط زیست اطالع دهند.

بررسی مشکالت قضایی  ۱۱۰نفر از مددجویان رودان
با حضور دادستان رودان مشکالت قضایی  ۱۱۰نفر از مددجویان
اردوگاه این شهرستان بررسی شد.درویشی رییس اردوگاه حرفه
آموزی و کاردرمانی رودان گفت :بعد از بررسی پرونده مددجویان،
 ۶۰نفر به مرخصی رفتند و به  ۲۵مددجو هم اشتغال به کار داده
شد.صفایی دادستان رودان هم با تاکید بر حضور مستمر قضات
در زندان و رفع مشکالت مددجویان گفت :حضور قضات در زندان
ها و دیدار چهره به چهره با زندانیان ،ضمن تسریع در صدور و
کیفیت آرا ،نقش بسزایی در کاهش آسیب ها و وضعیت روحی
مددجویان خواهد داشت.
اجرای مانور زلزله واسکان اضطراری ستاد فرماندهی
انتظامی در جاسک
معاون فرماندارجاسک:مانور زلزله و تخلیه ستاد فرماندهی انتظامی
با همکاری اعضای ستاد مدیریت بحران وکمیته های هشت گانه
وایجاد اسکان اضطرای در کمترین زمان ممکن همراه با کنترل
وبرقراری نظم درشهراجرا شد.به گزارش خبرنگارماازبندر جاسک:
مراد زرهی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری جاسک
درحاشیه مانور زلزله گفت :برگزاری مانورها و تمرین های مکرر
به ما کمک می کند که در زمان وقوع حادثه در سطح شهرستان
همه ی دستگاه ها با حداکثر ظرفیت بحران را مدیرت کنند.
زرهی با بیان اینکه در مانورها با ارزیابی هایی که به عمل می آید
به نقاط قوت وضعف خود پی برده و ضعف احتمالی را بهتر می
شناسیم افزود :یکی از مؤلفه های مهم در پیشگیری آموزش است
وکارگروه ها باید دوره های آموزشی مرتبط با کار خود را توسط
کارگروه های مدیریت بحران برگزار کنند .وی در پایان بیان
داشت :اجرای مانور به نحو مطلوبی صورت گرفت و خوشبختانه
رسیدگی به مصدومین فرضی و کلیه مراحل و فرآیند امداد رسانی
بعد از وقوع حادثه با همکاری کلیه دستگاه ها ی مربوطه انجام
شد و شاهد ایجاد نظم و امنیت بسیارخوبی از سوی یگان های
مربوطه بودیم.در ادامه احمد گمتیلی بخشدار مرکزی ودبیر ستاد
مدیریت بحران شهرستان وهمچنین سرهنگ رستم نژاد جانشین
فرماندهی انتظامی شهرستان از همکاری وحضور به موقع اعضای
ستاد مدیریت بحران در این مانور تشکر کردند.

اعتیاد« ،رویا»  4ماهه را به خواب ابدی برد

گروه حوادث :

دو سال پیش ،درهمین ایام بود که عرشیای  4ماهه به علت اوردوز
درگذشت و امروز بعد از گذشت حدود  2سال ،اعتیاد بازهم جان نوزاد
 4ماهه دیگری را گرفت؛ این بار نوزادی فاقد هویت؛ «رویا» هم نامی
بود که پرستاران بیمارستان لقمان تهران برایش انتخاب کرده بودند.به

گزارش ایسنا 4 ،ماهه و دچار سوءتغذیه بود که بعد از اوردوز ناشی از
اعتیاد احتماال توسط والدینش در بیمارستانی در ورامین رها شده بود
و پس از تشخیص اعتیادش به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد.سارا
رضایی ،فعال اجتماعی و عضو جمعیت دانشجویی مردمی امام علی (ع)
گفت :نزدیک سه هفته پیش بود که مددکاران جمعیت امام علی در
منطقه بومهن کودک  4ماههای به نام «علی» را که حالت جسمانی
مناسبی نداشت ،شناسایی و به کلینیکی در همان منطقه ارجاع دادند
و پس از تشخیص مبنی بر اعتیاد کودک ،وی به بیمارستان لقمان در
تهران انتقال داده شد.وی در ادامه ضمن بیان اینکه بیمارستان لقمان از
معدود بیمارستانهایی است که موارد اعتیاد و اوردوز کودکان را پذیرش
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مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان :

نیویورک  -ایرنا  -مقامات بهداشتی آمریکا تایید کردند که نخستین کودک
آمریکایی مبتال به ویروس زیکا در ایالت نیوجرسی این کشور بدنیا آمد.پزشکان
مرکز درمانی دانشگاه ‹هکن سک ‹در ایالت نیوجرسی آمریکا اعالم کردند زنی که
هنگام بارداری از کشور هندوراس دیدار کرده و به ویروس زیکا مبتال شده بود سه
شنبه شب گذشته کودک مبتال به این بیماری را به دنیا آورده است.بر همین اساس
این زن به این مرکز درمانی مراجعه کرده و تحت نظارت تیم پزشکی بیمارستان
قرار گرفته بود.این خبر بر وحشت مسئولین آمریکایی نسبت به احتمال شیوع این
بیماری در آمریکا افزوده است.کنگره آمریکا نزدیک به دو هفته پیش با تصویب
الیحه ای مبلغ  622میلیون دالر به مقابله با ویروس زیکا اختصاص داد که بالفاصله
با واکنش کاخ سفید آمریکا مواجه شد و سخنگوی اوباما تهدید کرد که رئیس
جمهوری این کشور الیحه مذکور را با این توجیه که تدبیری افراطی در رابطه با این
بیماری به نظر می رسد ،وتو خواهد کرد.

تولد کودک زیکایی در آمریکا

گــــزارش خبـــــری

گروه حوادث :

 //شماره // 3028

کاهش  10میلیارد دالری ورود کاالی قاچاق

رئیس پلیس فتا هرمزگان گفت :از ابتدای سال تاکنون وقوع جرائم در حوزه اینترنتی
در هرمزگان نسبت به مدت مشابه پارسال  36درصد افزایش یافته است.
به گزارش (ایسنا)  ،سرهنگ علی اکبر قرائی پور افزود 88 :درصد این جرائم کشف
شده که میزان کشف جرائم نسبت به مدت مشابه پارسال  10درصد افزایش یافته
است.وی بیان کرد :بیشتر این جرائم در زمینه های برداشت اینترنتی از حساب بانکی،
کالهبرداری رایانه ای ،انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی ،مزاحمت اینترنتی ،نشر
اکاذیب به وقوع پیوسته است.
رئیس پلیس فتا هرمزگان خاطرنشان کرد :برداشت غیر مجاز از حساب بانکی با 51
درصد و مزاحمت اینترنتی با  15درصد بیشترین میزان وقوع را به خود اختصاص داده
اند.سرهنگ قرائی پور روند رو به رشد فضای مجازی و قابلیت دسترسی به آن را از علل
اصلی وقوع جرائم در این حوزه عنوان کرد،افزود :در این مدت بیش از  40نفر دستگیر و
تحویل مراجع قضایی شدند که  80درصد آن ها مرد و  20درصد زن بوده اند.

چندی قبل در خبرها آمده بود62نفر شامل  39زن و23مرد با پوشش
نامناسب و نیمه عریان و درحال غیر طبیعی ( مستی ) درحال رقص و
پایکوبی دریک جشن مختلط (پارت)در بندرعباس بودند که توسط
ماموران انتظامی بازداشت شدند و درحین دستگیری این افراد
مقداری مشروب الکلی هم کشف شده بود.

 //صبح ساحل را از هر جای جهان که خواستید بخوانید // SOBHESAHEL.COM //
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ساحلی-عالم اجسام-9به شکل سنگ درآمدن-بلوط دریایی-ریگ
نرم-10رمق آخر-آینده-کنایه از گرفتاری و حوادیث روزگار-دشنام
وناسزا-11انتظار ونگرانی-هیجان توام با دلهره-احصائیه-12حجاب و
پوشش-قطعه ای برقی در اتومبیل-جزیره ای کوچک در رومانی-13غم
وغصه-سبزی غده ای-معجزه کردن-14گاری وگردونه-بالهت و نادانی-
لون و فام-15ناگهان وسرزده-کتابی از علی دشتی.
عمودی
-1خوش عاقبت-سرباز داوطلب-2سنگ سبزقیمتی-شیمی کربن-
عنکبوت-3سنگ نوشته-مفرداشباح-تاالب وآبگیر بزرگ-4نام دیگر
میوه بالنگ-درودگر-پشت وآنطرف-5به معنی پاکی وخرمی-
کاروزیر-غاروشکاف کوه-6تصدیق روسی-فیلمی از داریوش فرهنگ
با بازی بهرام رادان وامین حیایی-کاکل شیرواسب-میوه نیکو-7
نوعی ازسحروساحری-آمرزش-ایست ناگهانی قلب-8رموز واسرار-
خط حامل درفیزیک ومکانیک-9بادمجان-فاش وپراکنده ساختن
خبر-شایسته و روا-10پاروی قایقرانی-اسب قهوه ای-نقاب سیاه
زنانه-تکه کالم چوپان-11مربوط به ایتالیای قدیم-پرهیز از خوردن
غذا-عاشق وشیدا-12باجناق-صندوقخانه-شفاعت کننده-13جمع
تل به معنی تپه ها-ماده بیهوشی-حادثه وپیشامد-14درگذشته
النگو ودستبند نقره را می گفتند-سرشب-رشته کوه معروف
آمریکا-15مرکز ایالت ایلی نویز در آمریکا-اثری از ادگار آلن پو
نویسنده آمریکایی.

طراح  :مهدی سنگی
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