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هرمزگان

5

 //سال سی و یکم //

رئیس شورای شهر رویدر

راههای نامناسب رویدر عامل بسیاری از تلفات جادهای است
کهورستان تاکنون بهسازی شده اما  24کیلومتر از آن باقی مانده
است و تاکنون شاهد بروز چندین تصادف شدید در طول این 24
کیلومتر به دلیل عدم استاندارد بودن راه هستیم که انتظار داریم اداره
کل راه و شهرسازی هرمزگان توجه ویژهای به این مسیر داشته باشد.
جمالی خاطرنشان کرد :آبنمای کروئیه در مسیر محور اصلی رویدر
هر ساله در زمان بارشهای فصلی باعث مسدود شدن راه ارتباطی
مردم رویدر میشود و عمال تا ساعتها امکان تردد به رویدر و مرکز
استان وجود ندارد و باید فکری اساسی به حال آن شود .وی همچنین
خواستار توجه اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان به مشکالت حوزه
شهری رویدر نیز شد و گفت :رویدر چند سالی است که به شهر
تبدیل شده و برخی از موضوعات و نیازهای مردم نیاز به تصمیمات
عاجل اداره کل راه و شهرسازی دارد که ضروری است در این زمینه
مشکالت به طور دقیق پایش و با کمک راه و شهرسازی حل شود.
رئیس شورای شهر رویدر عنوان کرد :با عزم خوبی که در اداره کل
راه و شهرسازی هرمزگان و مدیریت جدید آن شاهد هستیم بدون
شک رفع مشکالت با سرعت هر چه بیشتری صورت خواهد گرفت.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان

استخدام و بهکارگیری مشموالن غایب پیگیرد قانونی دارد
گروه حوادث :
ن گفت :با
معاون وظیفه عمومی فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگا 
کسانی که مشموالن غایب را استخدام و یا بهکارگیری کنند برخورد
قانونی میشود.

به گزارش تسنیم ،سرهنگ مرتضی حیدری بعد از ظهر امروز در
نشست خبری با اشاره به ماده  62و  63قانون وظیفه عمومی کشور
اظهار داشت :استخدام و بهکارگیری مشموالن در وزارتخانهها،
دستگاههای دولتی ،خصوصی و بنگاههای اشتغال برابر با قانون پیگرد
قانونی دارد.وی بیانداشت :تخطی از این قانون در مرحله نخست به
میزان  4میلیون و  200هزار تومان و در صورت تکرار  12میلیون و
 600هزار تومان جریمه میشوند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان ادامه داد :سربازی
یکی از دغدغههای خانوادهها و مشمولین است که البته امروز به
واسطه افزایش امکانات و توسعه مناطق خدمت سربازی به سختی
و مشقت سابق نیست و تمامی افرادی که برای انجام خدمت وظیفه
اعزام میشوند در نزدیکترین نقطه محل سکونت به کار گرفته

میشود.حیدری با بیان اینکه ،خدمت سربازی با ایجاد روحیه نظم
پذیری در افراد و جامعه سبب خودکفایی و استقالل جوانان میشود
افزود :یکی از ساز و کارهای پیش بینی شده قانونی برای مشموالن
صدور کارت پابان خدمت است که مبداء دریافت خدمات بسیاری
برای فرزندان ذکور در جامعه ما به حساب میآید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد  6ماهه
نخست معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی هرمزگان تصریحکرد:
در مدت مذکور تعداد  5هزار و  461سرباز طبق سهمیه استان برای
حضور در مراکز آموزشی اعزام شده است.معاونت وظیفه عمومی
فرماندهی انتظامی هرمزگان در ادامه گفت :این معاونت با  6اداره
در استان تعامل و همکاری خوبی دارد.سرهنگ حیدری افزود803 :
پرونده در زمینه کفالت در استان تشکیل شده که از این تعداد781 ،
پرونده در حوزه معافیت دائم و  22مورد نیز در زمینه معافیت موقت
است.وی همچنین در ادامه گفت :در استان هرمزگان 299 ،پرونده
معافیت دایم و  31مورد پرورنده معافیت موقت در زمینه معافیت
پزشکی وجود دارد.

تکذیب قاطعانه استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس
گروه حوادث :گرچه یکی از ایرادات همیشگی به تولید
کنندگان سوسیس و کالباس استفاده از خمیر مرغ در فراورده های
گوشتی بود ،اما رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید میکنند
که امروز هیچ برند استانداردی از خمیر مرغ استفاده نمی کند.به

گزارش ایسنا نیره پیروز بخت با بیان این که این سازمان همچنان
برسر موضع خود علیه استفاده از خمیر مرغ باقی است گفت :سازمان
استاندارد همچنان استفاده از خمیر مرغ را در فراورده های غذایی
ممنوع می داند و به همراه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
و وزارت جهاد کشاورزی بر این موضوع نظارت داریم.وی ادامه داد:
البته ممکن است در مواردی که این فراورده ها در کارگاه های زیر
زمینی تولید می شود استفاده از خمیر مرغ مشاهده شود ،اما در
تولیدی های مجاز دارای عالمت استاندارد ما قاطعانه می گوییم از
خمیر مرغ استفاده نمیشود و این موضوع از طرف سه دستگاه به
طور جدی مورد نظارت قرار میگیرد.
تعطیلی  ۱۰۰جایگاه  CNGبه علت عدم رعایت استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به کنترل هایی که

بر روی نازل ها و جایگاه های سوخت رسان از سوی این سازمان
صورت میگیرد اظهار کرد :طبق برنامه نظارتی مستمر موجود سال
گذشته  ۱۰۷هزار نازل سوخت در جایگاه های عرضه کننده بنزین
کنترل شد و مواردی که به لحاظ استاندارد دارای مشکل بود پلمپ
شدند.وی در خصوص جایگاه های گاز طبیعی نیز گفت :بر اساس
برنامه جایگاه های  CNGباید کنترل میشدند که متاسفانه تا سال
گذشته این اتفاق نیفتاده بود ،اما در سال  ۱۳۹۴برسی جایگاه های
 CNGدر دستور کار قرار گرفت و تقریبا  ۳۰۰۰ایستگاه بازرسی
شد که در پی این بازرسی ها به علت ایرادات و عدم رعایت برخی
استانداردها و حدود  ۱۰۰جایگاه با نظر این سازمان تعطیل شدند.
ممنوعیتی برای واردات روغن پالم وجود ندارد

پیروزبخت همچنین در باره موضوع وفور ماهی تبالپیال در بازار،
علیرغم ارزش غذایی پایینی که دارد ،گفت :سازمان استاندارد
مسئول کنترل واردات یا تنظیم بازار نیست که تعیین کند چیزی
وارد بشود یا نشود و به طور خاص موضوع ماهی در تمامی موارد از
واردات ،تا توزیع آن مربوط به سازمان شیالت است.

چانه زنی برای فروش نوزادان تازه متولد شده
گروه حوادث :

سرپرستی سه قلوهایی که قرار بود توسط پدرشان به بهای
 60میلیون تومان فروخته شوند به سازمان بهزیستی کشور
واگذار شد.به گزارش میزان ،با اختالف یک دقیقه ،پا به این دنیا
گذاشته اند اما سرنوشت هر سه شان یکسان بوده است .آنها به
این خاطر که زود تر از موعد متولد شده اند ،همچنان در دستگاه
نگهداری می شوند.مادرشان  33ساله است و همسر دوم مردی شده
که هنوز درگیر پرداخت مهریه همسر اولش است.در روستای آنها
دختر که سنش از  30سال می گذرد باید حتما به خانه بخت رود
و «مژگان» به اجبار خانواده ،با مردی که  2سال از خودش بزرگتر
بوده و از همسر اولش جذا شده ،ازدواج کرده است.خانواده آنها،
درگیر مشکالت عدیده ای است و مژگان و سعید هیچ گاه نتوانسته
اند از پس مخارج زندگی شان برآیند.آنها در روستایی در حوالی
شازند از توابع استان مرکزی زندگی می کنند و مرد خانواده کار
مشخصی ندارد .با این شرایط او از همان ماه های نخست زندگی
مشترکشان تاکید زیادی به فرزند آوری داشته و سرانجام پس از
گذشت  3سال ،خواسته مرد با تولد نیکا ،سارا و خورشید برآورده
می شود.مردی که می خواسته پدر یک فرزند شود حال با تولد سه
قلوها غافلگیر شده و به فکر فروش فرزندانش افتاده است.او در ابتدا،
بهای  40میلیون تومان را برای هر یک از فرزندان خود تعیین کرده
اما زمانی که با استقبال خریداران تهرانی مواجه نشده است ،قیمت
در نظر گرفته برای فرزندانش را پایین آورده است.فاطمه یزدان پور،
مددکار اجتماعی موسسه خیریه مهرآفرین توضیحاتی را در رابطه با
وضعیت زندگی مژگان و تالش های همسر او برای فروش فرزندانش
مطرح کرده است.وی در این رابطه می گوید :یک هفته قبل ،مژگان
برای وضع حمل به یکی از بیمارستان های اراک مراجعه می کند.
او به این خاطر که توان پرداخت هزینه های بیمارستان را نداشته از
طرف مددکاران بیمارستان به موسسه خیریه مهرآفرین معرفی می

شود.وی می افزاید :زمانی که با مژگان مواجه شدیم او اعالم کرد
که همسرش قصد دارد سه قلوها را به فروش برساند.این مددکار
اجتماعی با اشاره به تولد زود هنگام سه قلوها می گوید :به علت
شرایط ویژه مادر ،سه قلوها  40روز زودتر از موعد مقرر به دنیا می
آیند و به همین خاطر باید در دستگاه نگهداری می شدند.یزدان پور
می افزاید :همان زمان شرایط را برای بستری ماندن سه قلوها در
بیمارستان فراهم کردیم و مقرر شد این  3نوزاد در دستگاه نگهداری
شده تا به شرایط عادی بازگردند.وی آشنایی پدر نوزادان با یک زن
در بیمارستان را یکی از اصلی ترین دالیل تشویق پدر به فروش
فرزندان خود می داند و می گوید :روزی که  3قلوها متولد شدند
سعید ،پدر سه نوزاد با یک زن که خود را کارمند بازنشسته یکی از
نهادهای دولتی معرفی کرده ،آشنا می شود .با توجه به انگیزه پدر سه
قلوها برای فروش نوزادانش ،بحث فروش آنها مطرح می شود .او در
ابتدا برای هر کدام از آنها قیمت  40میلیون تومان را تعیین می کند
اما پس از چانه زنی های زیاد ،حاضر می شود هر کدام از نوزادان خود
را به بهای  20میلیون تومان بفروشد.این مددکار اجتماعی می افزاید:
مادر نوزادان موضوع فروش سه قلوها را فاش کرد و ما نیز متوجه
شدیم که پدر قصد دارد فرزندان خود را به دست یک زن سپرده تا
راهی تهران شده و به یک خانواده واگذار شوند .این طور به نظر می
رسید که پدر در حال جر و بحث برای افزایش بهای نوزادان است تا
عالوه بر کسب درآمد ،مبلغی را نیز به پدر و مادر خود دهد.یزدان پور
از ارسال گزارش مددکاری به دادستانی خبر می دهد و می گوید:
گزاش مددکاری و وضعیت فرزندان با همکاری اورژانس اجتماعی
در اختیار دادستان قرار گرفت و خوشبختانه با حکم دادستان اراک،
مقرر شد سه قلوها به علت عدم صالحیت خانواده ،برای نگهداری از
فرزندان به سازمان بهزیستی واگذار شوند.وی از ارائه خدمات به مادر
نوزادان خبر می دهد و می گوید :مژگان اکنون تحت نظارت موسسه
ما قرار داشته و خدمات بهداشتی و درمانی به او ارائه می شود.

گوشت های وارداتی آلوده نیست
گروه حوادث :

معاون وزیر جهاد کشاورزی آلودگی گوشتهای وارداتی
را تکذیب کرد و گفت :سیاست وزارت جهاد این است که
ورود ذخایر دولتی به بازار به تولیدات داخلی لطمه نزند.
به گزارش مهر ،حسن رکنی با بیان اینکه کارشناسان معتقد
هستند عدم اقدام به موقع وزارت جهاد کشاورزی برای وارد کردن
ذخایر گوشت قرمز به بازار باعث افزایش چشمگیر این کاال شده
است ،اظهار داشت :تقاضا برای یک کاال در زمان های مختلف
متفاوت است که همین امر باعث می شود در طول سال ما با
نوسانات قیمتی مواجه باشیم که این امر در همه کشورهای جهان
اتفاق می افتد.وی افزود :سیاست ما این است که حتیاالمکان با
ورود ذخایر به بازار ،به تولیدات داخلی لطمه نخورد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تجارت گوشت قرمز
توسط بخش خصوصی در کشور انجام می شود ،اظهار داشت:
شرکت پشتیبانی امور دام نیز ذخایر کافی در این زمینه دارد و
وضعیت موجود به شرایط بازار مربوط می شود.
رکنی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه صادرات دام سبک
زنده از کشور باعث گرانی گوشت گوسفند شده است ،گفت :ما
حدود دو سال است که در بازارهای صادراتی دام سبک زنده
حضور داریم ضمن اینکه در این زمینه مزیت قیمتی برای کشور

وجود دارد.
وی با بیان اینکه جمعیت دام سبک کشور بسیار زیاد است ،اضافه
کرد :در شش ماهه امسال مجموع صادرات دام سبک از کشور
حدود یک درصد کل جمعیت آنها بوده است .عالوه بر این تجار با
توجه به تعرفه هایی که وضع شده امکان واردات گوشت قرمز را
دارند و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد ،ضمن اینکه بخش
خصوصی کشور  ۱۵هزار تن ذخیره گوشت قرمز دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :ما اعتقادی به این
مسئله نداریم که صادرات دام زنده باعث افزایش قیمت گوشت
گوسفندی در بازار شده است.رکنی میزان تولید گوشت قرمز در
کشور را ساالنه حدود  ۸۲۰هزار تن اعالم کرد و ادامه داد :این
تولید در مقاطع مختلف به بازار عرضه می شود و میزان واردات
ما بین  ۷۰تا  ۸۰هزار تن در سال است که به تناسب نیاز وارد
می شود.وی با اشاره به صدور مجوز برای واردات گوشت قرمز از
کشورهای همسایه افزود :ما به هیچ وجه واردات دام زنده را به
دلیل مسائل بهداشتی دامپزشکی و قرنطینهای توصیه نمی کنیم
و این واردات فقط مربوط به گوشت است ،ضمن اینکه در کنار
این مسئله برنامه صادرات دام زنده به صورت مستمر در برنامه
ما قرار دارد.

ریشه کنی بیماری «هپاتیت  »Bتا سال 1410

جهان
کشف پری دریایی در استرالیا

کشف موجود عجیبی در سواحل جزیرهای در نزدیکی استرالیا موجب
شگفتی شده است.به گزارش تسنیم ،انتشار تصاویری عجیب از بدن یک
موجود خارقالعاده شبیه به انسان در فضای مجازی پرسشهای بسیاری را
در این رابطه به دنبال داشته است.بر اساس گزارش  ، live leakکاربران
شبکههای اجتماعی ویدئو و تصاویری از پیکر عجیب این موجود شبیه انسان
که در سواحل جزیره «ن ُور ُفلک»( )Norfolk Islandپیدا شده به اشتراک
گذاشتهاند.یک مرد انگلیسی به نام «پل جونز»( )Paul Jonesکه خود را
کاشف این موجود عجیب میداند مدعی است که بخش میانی این جسم که
توسط امواج به ساحل آورده شده است ،متالشی شده است اما سر و دم تقریب ًا
به همان شکل مانده است .بحث و تبادل نظر درباره این ماهیت این جسم
ناشناخته ادامه دارد«.جزیره ن ُور ُفلک»( )Norfolk Islandجزیرهای کوچک
میان استرالیا و زالند نو در اقیانوس آرام است.

ایــران

رئیس شبکه هپاتیت کشور گفت :بیماری «هپاتیت  »Bتا سال  1410در ایران ریش ه
ی شودبه گزارش میزان،سیدمؤید علویان گفت :شیوع بیماری هپاتیتB
کن م 
در کشور کمتر از  2درصد است و در استان سیستان و بلوچستان و گلستان این
آمار بیش از این مقدار است .وی افزود :علت کاهش شیوع بیماری هپاتیت اجرای
واکسیناسیون از سال  1373برای افراد پرخطر بوده و واکسیناسیون نوزادان در 24
ساعت اول تولد است .رئیس شبکه هپاتیت گفت :بیش از  90درصد نوزادان در ایران
در هنگام تولد واکسن دریافت میکنند و این در حالی است که در خاورمیانه این
عدد  45درصد است .علویان افزود :اجرای این برنامه های پیشگیری سبب شده
است میزان شیوع این بیماری بسیار کمتر از کشورهای همسایه باشد به طوری که
در بسیاری از این کشورها شاهد شیوع  5درصد و یا بیشتر هستیم .رئیس شبکه
هپاتیت کشور گفت :بیماری هپاتیت Bدر ایران کنترل شده است و داروهای ایرانی
درمان این بیماری با همان کیفیت داروهای خارجی برابری میکند و امیدوارم تا 10
سال آینده با اجرای تحقیقات در این زمینه ،درمان قطعی برای آن پیدا شود.

میــــــز خبـــــــــــــــــر

گروه حوادث :
نماینده مردم بندرعباس در خانه ملت با تأکید بر اینکه مردم
هرمزگان قاچاقچی نیستند و ریشه قاچاق درجایی دیگر است ،گفت:
اساس قاچاق خارج هرمزگان است و باکار اطالعاتی و حرفهای باید
آن را نشانه بگیریم.

به گزارش ایسنا،احمد مرادی در مراسم اختتامیه و تقدیر از دست
اندرکاران هفته ناجا ،افزود :به سهم خودم و به نمایندگی از مردم
هرمزگان از تمامی زحمتکشان نیروی انتظامی تقدیر و تشکر میکنم.
وی بابیان اینکه اگر بخواهیم کارکرد و وظیفهای که حکومتها در
قبال مردم دارد را بررسی کنیم دو وظیفه مهم و اساسی بر دوش
آنهاست ،اظهار کرد :یکی وظیفه خدمات عمومی به مردم و دیگری
نظم و امنیت عمومی در جامعه است و هر دولتی در این دو وظیفه
نتواند موفق ظاهر شود قطعاً با مشکل مواجه میشود و به همین
دلیل تمامی دولتهای جهان به دنبال رضایت مردم در این دو حوزه
هستند.
مرادی با اشاره به اینکه در کشورمان بعد از پیروزی انقالب اسالمی
و با نگاه عمیق معمار کبیر انقالب اسالمی و نگاه ویژه مقام معظم
رهبری بر استفاده از این دو ظرفیت و دو اهرم ،تأکید شده و باید
نسبت آن همیشه آگاه باشیم ،اظهار کرد :کشور ایران امروزه یکی از
امنیتترین و باثباتترین کشورهای منطقه است و بهجایی رسیدیم
که این ادعا را در همهجا داشته باشیم و برای آنکه بتوانیم آن را
ثابت کنیم که تا چه حد تحقق پیداشده همین آرامش ،تردد و ورود
گردشگران و اظهارنظرهایی که نسبت به امنیت کشور میشود ،گواه
این موضوع است و باید قدردان این امنیت باشیم و سپاسگزار کسانی
باشیم که وظیفه امنیت رادارند.این نماینده مجلس اضافه کرد :در
استان هرمزگان مانند بسیاری از نقاط کشور همین شرایط وجد دارد
و در طول دروان خدمتم بهواسطه مسئولیتهای مختلف بیشترین
ارتباط را با نیروهای مسطح و امنیتی داشتم و از نزدیک شاهد
تالشها و کارکردهای این زحمتکشان بودم.
مرادی بابیان اینکه اگر بخواهیم کارکردی که نیروی انتظامی دارد
و اولویتبندی شود ،ایجاد بستر و امنیت و آسایش و فراغ بال برای
جامعه یکی از مهمترین آنهاست که خوشبختانه تحقق پیداکرده
است بهویژه در کاهش جرائم خشن که باید این موفقیت را قدرشناس
باشیم ،تصریح کرد :اولویت بعدی مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر،
ارز ،انسان و هر زمینهای است که خدشهای به جامعه وارد کند.
وی بابیان اینکه در بحث قاچاق مواد مخدر همگی معتقدم از ریز تا
درشت باید مبارزه همهجانبه صورت بگیرد که یکی از وظایف نیروی
انتظامی است ،خاطرنشان کرد :طبق آماری که در سطح کشور وجود
دارد در سال  20میلیارد دالر حاصل معضل قاچاق است که در
جامعه وجود دارد و تمامی مراجع قانونی با مقداری کم یا بیشتر
تأیید کردهاند.مرادی ادامه داد :ایران اسالمی با  16کشور هممرز بوده
و جاذبههای کاذب آنطرف آب ،ظرفیتهای گذشته و ذائقههای هر
استان مرزی که باید تمامی آنها جز موضوعات مهم و در دستور کار
نیروی انتظامی باشد و به فرمایش مقام معظم رهبری در بحث قاچاق
نباید کوله برها دیده شود.وی میزان کشفیات از قاچاق رابین  3تا 10
درصد دانست و عنوان کرد 90 :درصد قاچاق هنوز در کشور کشف
نشده است و به همین میزان  90درصد قاچاق از مجاری قانونی انجام
میشود که یکی از اینها همین گمرکات است.
نماینده مردم بندرعباس ،قشم ،حاجیآباد ،بندر خمیر و ابوموسی در
مجلس شورای اسالمی ،افزود :قاچاقچیان کالن در کشور سازوکار
قانونی دارند ،استعداد قانونی دارند ،نیروها و امکانت قانونی دارند یا
با جعل اسناد یا با تبانی یا باکم اظهاری و بد اظهاری کارشان را
پیش میبرد و باید نسبت به این موضوعات اهتمام بورزیم و عقل
میگوید باید وقت بیشتری اینجا بگذاریم زیرا رضایتمندی مردم
حاصل میشود.وی با تأکید بر اینکه مردم هرمزگان قاچاقچی نیستند
و ریشه قاچاق درجایی دیگر است و اساس قاچاق خارج استان است
و باکار اطالعاتی و حرفهای باید آن را نشانه بگیریم ،اضافه کرد :تعداد
کانتینری که چندی پیش توقیف و تعداد زیادی که شناسایی شد کار
بزرگی است و نباید این موضوع بزرگ را با اختالف شخصی خودمان
نادیده بگیریم.مرادی ادامه داد :در این موضوع کاالهایی که به ظاهر
بهصورت قانونی وارد میشود که یک ردیف خالی اسمش میگذارند
باید از گمرک هرمزگان به سایر گمرکات کشور هدایت میشد که در
مسیر با تبانی سر از جایی دیگر درمیآورد.
وی بابیان اینکه اگر یک نیرو آنها را شناسایی کند چرا نباید آن را
یک کار بزرگ ببینیم و تقدیر و تشکر کنیم ،افزود :این مسیری است
که در هرمزگان بازشده و باید از نیروی انتظامی تقدیر کرد و باید
حمایت کنیم از این جدیت ،تالش و فعالیتهای نیروی انتظامی در
نابود کردن ریشههای قاچاق که البته ریشه این قاچاقها در خارج
از هرمزگان است.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
بابیان اینکه از نیروی انتظامی میخواهم در این زمینه با مرزنشینان
رابطه بهتر و تنگاتنگ داشته باشد زیرا آنها پشتیبان و همراه نظام
هستند و در سردی و گرمی موضوعات کشور پایکار بوده و حساب

نمانیده مردم بندرعباس در خانه ملت

مردم هرمزگان قاچاقچی نیستند
 90درصد قاچاق در کشور هنوز کشف نشده است

مرزنشینان را از قاچاقچیان جدا کنید ،تصریح کرد :در بحث ته لنجی
در جلسهای با دکتر نوبخت اعالم کردم همان میزان و نگاهی که در
خوزستان ،بوشهر و سیستان و بلوچستان وجود دارد باید به هرمزگان
شود که خوشبختانه نگاه معاون رئیسجمهور به این موضوع مثبت
بود ،اذعان کرد :باید به سمت شناسایی و مبارزه با سررشتههای
قاچاق و کالنها پیش رویم.
وی در ادامه بابیان اینکه کارکرد خدمات عمومی برای مردم که
وظیفه دستگاه اجرایی است باید جدیتر گرفته شود ،افزود :هرچه
خدمات بیشتر و نگاه مثبتتر و عمیقتر برای خدمت به مردم باشد
کار نیروی انتظامی بهتر خواهد بود و اگر اشتغال ،اوقات فراغت و
معیشت زندگی تقویت شود ناهنجاریها کاهش پیدا میکند که این
وظیفه دولت است.مرادی بابیان اینکه امروز دغدغه مردم اشتغال
است و اگر این موضوع را با آمار فضایی و خیالی پرکنیم آثارش را
در ناهنجاریها میبینیم ،تصریح کرد :آماری سه سال گذشته که در
هرمزگان بهصورت مجلد منتشر شد ،آمار قابلقبول نبود و نباید با
آمار خیالی دل مردم را خوش کنیم و آثار درازمدت را با آمار ساده و
معمولی خراب کنیم.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه هنر نیست
که پول باشد و ما پروژهای افتتاح کنیم بلکه هنر این است که در
بیپولی کاری انجام شود ،تصریح کرد :انتظارم از مسئوالن اجرایی
است که مشکالت را مطرح و برطرف شدن آن را گزارش دهند که
مهمترین آن اشتغال است و قابلقبول نیست که بیکاری استان یازده
درصد اعالم شود چراکه در هر خانوادهای میانگین یک نفر بیکار
استان هم در هرمزگانی با  350هزار خانوار در هرمزگان و باید این
موضوع را درست ببینیم و برنامهریزی بر اساس آن صورت بگیرد.
مرادی ادامه داد :بر اساس قانون تکلیف شده است بهتمامی استانها
که درآمدهایی را باید کسب و واریز شود به خزانه دولت و هرکسی
درآمد را بیشتر از تکلیف خودش به خزانه وارد کند 50 ،درصد
مازادش برای خودش است اما در این چند سال در هرمزگان میانگین
 500تا  600میلیارد تومان مازاد درآمد داشتهایم که باید سهم استان
از سال  93و  300 94میلیارد تومان واریز میشد که متأسفانه 4
میلیارد تومان واریزشده و باید حق مردم را بگیریم.
وی همچنین در اشاره به وضعیت بافت فرسوده در شهر بندرعباس
گفت :تمامی استانها در این زمینه مشکالتشان را حل و رضایت
مردم را در احیای بافت فرسوده جذب کردهاند اما در بندرعباس چه
میزان موفق عمل کردهایم.عضو کمیسیون انرژی خانه ملت بابیان
اینکه جلسهای در هفته جاری با مدیرعامل آب و فاضالب کشور
داشتم که در آن اعالم شد از پساب فاضالب در بندرعباس  700لیتر
در ثانیه سرازیر دریا میشود ،اظهار کرد :پسابی که میتواند بهترین
راهحل برای آبیاری چمن و فضای سبز بندرعباس است بهراحتی
هدایت به دریا میشود درحالیکه کمتر از  300لیتر دز ثانیه آب
شرب را به فضای سبز اختصاص میدهیم و این جای تأسف دارد.
وی در پایان با اشاره به اینکه در استانهایی مانند اصفهان ،خراسان
و فارس که مشابه هرمزگان طرح فاضالب اجراشده یک لیتر آب
هدررفته وجود ندارد ،تأکید کرد :اما هرمزگان در این زمینه مانند
حوزههای بهداشت و درمان و ورزش توفیق چندانی نداشته و
نتوانسته موفق عمل کند.

فرمانده یگان دریابانی قشم خبر داد؛

دستگیری بیش از  ۴۰۰تبعه غیرمجاز خارجی
گروه حوادث :
فرمانده یگان دریابانی قشم از دستگیری بیش از  ۴۰۰تبعه غیرمجاز
خارجی در  ۶ماهه نخست سال جاری در جزیره خبر داد.

به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد قشم ،سرهنگ پاسدار قادر
مرشدی در دیدار با حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
قشم ،حمایت این سازمان از یگان دریابانی موجب تقویت فعالیت این
یگان در مبارزه با قاچاقچیان کاال و سوخت در آبهای خلیج فارس
شده است.وی بیانداشت :نیروهای یگان دریابانی شهرستان قشم در
 369کیلومتر نوار ساحلی با  12پاسگاه 5 ،پست کنترل و یک واحد
شناوری به صورت شبانه روز بر تحوالت آبهای تحت کنترل خود
نظارت میکنند.
فرمانده یگان دریابانی قشم گفت :توسعه خدمات گمرکی ،حضور

مستمر نیروهای یگان دریابانی قشم و ساماندهی یکهزار و 500
شناور بی هویت نقش مهمی در کاهش قاچاق کاال در این منطقه
داشته است.مرشدی با اشاره به طرحهای توسعه ای سازمان منطقه
آزاد قشم در زمینه فعالیتهای کالن صنعتی ،گفت :با توسعه صنعت
در جزیره قشم شاهد اشتغال پایدار ،ارتقای سطح درآمدها و کاهش
بیشتر قاچاق کاال در این منطقه هسنیم.وی گفت :طی  6ماهه
نخست سال جاری بالغ بر  400تبعه غیرمجاز خارجی در جزیره
قشم دستگیر شده اند ،و امیدواریم صاحبان صنایع با احترام به قانون
به جای به کارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز ،از نیروهای بومی جزیره
قشم با هدف کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنند.
سرهنگ مرشدی وجود اتباع بیگانه بدون هویت را تهدیدی برای
امنیت جزیره برشمرد و گفت :نیروهای یگان دریابانی قشم با تمام

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد در دیدار با فرمانده انتظامی و دریابانی قشم عنوان کرد:

نقش امنیت پایدار در توسعه همه جانبه قشم

گروه حوادث :

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت :امنیت پایدار حاکم
بر شهرستان قشم نقش ارزنده ای در تحوالت کالن اقتصادی
و توسعه همه جانبه این منطقه دارد.
به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم ،حمید رضا مومنی در
پنجمین روز از هفته نیروی انتظامی ( 9تا  15مهر ماه) با حضور در
مقر فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قشم و دیدار با سرهنگ
داود محمود زاده و تنی چند از مسئوالن این نیرو ،افزود :امنیت
پایدار قشم با مدیریت ارزشمند فرماندهی و حضور مقتدرانه نیروهای
انتظامی تحت هدایت وی در این منطقه حاصل شده است.
وی با تبریک هفته نیروی انتظامی به فرزندان پرتالش این نیرو در
شهرستان قشم ،اعالم کرد :موفقیت سازمان منطقه آزاد قشم در
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سایه امنیت و آرامش
حاکم بر این منطقه امکانپذیر شده است و این موفقیت را مرهون
خدمات تالشگران تامین کننده امنیت می دانیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از ایجاد نظم و امنیت در جامعه
به عنوان دو ماموریت بسیار مهم و ارزشمند نیروی انتظامی نام برد و
گفت :هیچ فعالیتی بدون شرایط نظم و امنیت به موفقیت نمی رسد
و زندگی بدون نظم و امنیت معنا و مفهوم واقعی پیدا نمی کند.
وی ادامه داد :همکاری مردم قشم با نیروهای تامین کننده امنیت
موجب باال رفتن سطح امنیت در این منطقه می شود و هرچقدر
این ارتباط قوی تر باشد نتیجه خروجی آن نیز مثبت تر می شود.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قشم نیز با تقدیر از حمایت های
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از نیروهای تامین کننده امنیت

چــــهرههــــــا

گــــــزارش خبــــری

به گزارش فارس ،عبدالسالم جمالی
در نشست مدیرکل راه و شهرسازی
استان هرمزگان با اعضای شورای شهر
و شهردار رویدر اظهار کرد :متأسفانه راه اصلی شهر رویدر از دوراهی
کهورستان که حدود  30کیلومتر طول دارد متناسب با ترددهای
پرشمار مردم و اهالی این منطقه نیست.وی با اشاره به نقش راه در
توسعه گردشگری و رشد اقتصادی یک منطقه ،افزود :اگر کیفیت راه
شهر رویدر بهبود پیدا کند ،بدون شک میزان سفر مردم از مناطق
مختلف استان برای دیدن از جاذبههای طبیعی شهر رویدر و منطقه
پیرامونی آن افزایش مییابد .رئیس شورای اسالمی شهر رویدر
اضافه کرد 6 :کیلومتر از مسیر  30کیلومتری راه رویدر از دوراهی
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 80درصد تصادفات نيز در حوزه شرق استان

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامي استان در همايش دهياران بر آموزش و ارتقاء
فرهنگ ترافيکي تاکيد کرد.
به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ علي دستور در همايش سراسري دهياران در
بندرعباس گفت :امسال هفته نيروي انتظامي با ماه محرم مصادف شد که اميدواريم
از برکات اين ماه بهره مند شويم و باعث تعالي سازمان شود.وي هدف از اين همايش
را فرهنگ سازي و ارتقاء فرهنگ ترافيک دانست و بيان داشت :طبق آمار در راه هاي
استان روزانه يک نفر کشته و  8نفر مجروح مي شوند که از اين بين  11درصد تصادفات
در راه هاي روستايي اتفاق مي افتد و  80درصد تصادفات نيز در حوزه شرق استان حادث
مي شود.
معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامي هرمزگان با بيان اينکه پليس به دنبال پيشگيري
است و هدف ما اعمال قانون و جريمه نيست،اظهار داشت :مشکالت آموزشي داريم و
بحث ارتقاء فرهنگ ترافيکي مي بايست بيش از پيش توسط شوراي ترافيک جدي
گرفته شود.اين مقام انتظامي در پايان خاطرنشان کرد :مهندسي و اصالح راهها بايد
به صورت ويژه در دستور کار قرار گيرد و بحث آموزش همگاني در مساجد و مدارس
روستاها بسيار مهم و حياتي است.

گروه حوادث :
رئیس شورای شهر رویدر گفت:
راههای نامناسب بخش رویدر و تردد
باالی خودرو در این محور عامل
بسیاری از تلفات جادهای است.
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در این شهرستان ،گفت :نیروی انتظامی  8هزار شهید در دوران دفاع
مقدس و بیش از  12هزار شهید هم در عملیات مختلف در راستای
تامین نظم و امنیت در نقاط مختلف کشور تقدیم نظام مقدس
جمهوری اسالمی کرده است.سرهنگ داود محمود زاده افزود :جزیره
قشم به عنوان یک جزیره مهم و استراتژیک ظرفیت های مهمی در
حوزه سرمایه گذاری دارد که امنیت ،مهمترین عامل ورود و جذب
سرمایه گذاران محسوب می شود.
وی ادامه داد :نیروی انتظامی برای حاکمیت امنیت پایدار در این
منطقه از هیچ کوششی فروگذار نیستند و همچنان برای بقای نام
قشم در زمره امن ترین شهرستان های ایران تالش می کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با فرمانده یگان دریابانی
شهرستان قشم گفت :ورود کاالهای مجاز به منطقه آزاد و از مبادی
قانونی امری قانونی است و فعاالن اقتصادی می توانند همه گونه کاال
به جز کاالهای ممنوعه را با حفظ قوانین و مقررات گمرکی سازمان
منطقه آزاد به این منطقه وارد کنند.
وی ادامه داد :خروج کاالهای مجاز نیز از قشم به سرزمین اصلی
تنها از طریق گمرک ایران صورت میگیرد لذا ما و تمام نیروهای
امنیتی در این منطقه با عنایت به منویات رهبرمعظم انقالب تمام
تالش خود را به منظور ایجاد سهولت و دقت در ایفای وظایف گمرک
ایران بکارخواهیم بست تا ضمن تقویت مسیر ورود کاال به قشم از
مبادی قانونی ،گمرک ایران باتمام توان و قدرت در مقابل پدیده شوم
قاچاق ایستادگی کند.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ،فعالیت
نیروی دریابانی را برای کاهش قاچاق کاال در کنار اقدامات مثبتی که
در گمرکات این منطقه ایجاد شده بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت:

** کمبود امکانات و تجهیزات نتوانست مانع فعالیتهایمان
شود
فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان گفت :در ششماهه اول سال
جاری  415میلیارد تومان کاالی قاچاق کشف کردهایم که با جهش
 63درصدی روبهرو بودهایم .سردار عزیز اهلل ملکی در مراسم اختتامیه
و تقدیر از دست اندرکاران هفته ناجا ،افزود :نیروی انتظامی با مردم،
در کنار مردم و برای مردم است و امروز بهعنوان امین نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران و فرماندهی کل قوا بهعنوان نیرویی والیت
مدار و پاسدار ارزشهای انقالب اسالمی فعالیت میکند.
وی اظهار کرد :ویژگی نیروی انتظامی این است که با تعویض
دولتها ،در ساختار ،فعالیتها و هدفگذاری آن هیچ تغییری حاصل
نمیشود.فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه
امروز نیروی انتظامی ثابت کرده است که بهعنوان نیرویی چابک
و آمادهبهکار در انجام مأموریتها موفق بوده است ،تصریح کرد :در
استان هرمزگان با تالش همکارانم چه در دریابانی و چه در انتظامی
توانستهایم مثمر ثمر عمل کنیم و عملکرد درخشانی داشته باشیم.
وی هرمزگان را یکی از استانهای امن کشور دانست و عنوان کرد:
در استان هرمزگان یکی از اولویتها مبارزه با قاچاق کاال ،سوخت و
ارز است که با تالش همکارانم در تمامی شهرستانها ،توانستهایم در
ششماهه اول سال  415میلیارد تومان کاالی قاچاق کشف کنیم
که با جهش  63درصدی روبهرو بودهایم.سردار ملکی بابیان اینکه
در سایر جرائم با کاهش هشتدرصدی روبهرو بودهایم ،خاطرنشان
کرد :در تصادف درونشهری و برونشهری با فرهنگسازی مناسب
و آموزشهایی که توسط همکارانم اجرا شد توانستهایم با کاهش
فراوان ای روبهرو باشیم.وی با تأکید بر کاهش جرائم خشن در استان
هرمزگان بهعنوان دستاوردی بزرگ برای نیروی انتظامی ،اضافه کرد:
در این بخش به دنبال رفتن به دنبال سرانگشتان و تربیت آنها
بودیم که خوشبختانه جرائم خشن در سال جاری با کاهش شدیدی
روبهرو بوده که نشاندهنده تالش و همت نیروی انتظامی در تمامی
شهرستانهای هرمزگان بوده است.سردار ملکی با اشاره به اینکه در
سال جاری تمامی بودجههایی که صرف امنیت در هرمزگان شده از
سوی ناجا بوده است ،تصریح کرد:در سال جاری هیچ کمک مالی
از سوی استان صورت نگرفت و تمامی این موفقیتهایی که گفته
شد به دلیل پشتیبانی ستاد ناجا و عملکرد مطلوب همکارانم در
هرمزگان بوده است.وی با اشاره به اینکه با کمبود تجهیزات و امکانات
روبهرو هستیم ،افزود :اما این موضوع نتوانست مانع فعالیتهایمان
شود زیرا توان مناسبی داریم و مالکمان عمر سازمانی سالح،
تجهیزات و امکانات نیست بلکه عمر انقالبی امکانات است که با توانی
که در حوزههای پشتیبانی داشتهایم امروز جز یکی از استانهایی
هستیم که در بحث تجهیزات و امکانات و خودرو 95 ،درصد
امکانات آمادهبهکار است.سردارملکی ادامه داد :نیروی انتظامی یک
نیروی سرپا و در تمامی مأموریتها حضور دارد و انواع طرحها را ابا
موفقیت پشت سر گذاشته و سرفراز بیرون آمده است.فرمانده نیروی
انتظامی استان هرمزگان در پایان گفت :شعار «همه باهم برای امنیت
و آرامش»مختص این هفته نیست بلکه استراتژی ما تا سال آینده
همین شعار هفته نیروی انتظامی است.
توان از حضور این نیروها در این منطقه ،جلوگیری خواهند کرد.
سپس مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت :ورود کاالهای مجاز
به منطقه آزاد و از مبادی قانونی امری قانونی است و فعاالن اقتصادی
میتوانند همهگونه کاال به جز کاالهای ممنوعه را با حفظ قوانین و
مقررات گمرکی سازمان منطقه آزاد به این منطقه وارد کنند.
وی ادامه داد :خروج کاالهای مجاز نیز از قشم به سرزمین اصلی تنها
از طریق گمرک ایران صورت میگیرد لذا ما و تمام نیروهای امنیتی
در این منطقه با عنایت به منویات رهبرمعظم انقالب تمام تالش
خود را به منظور ایجاد سهولت و دقت در ایفای وظایف گمرک ایران
بکارخواهیم بست تا ضمن تقویت مسیر ورود کاال به قشم از مبادی
قانونی ،گمرک ایران باتمام توان و قدرت در مقابل پدیده شوم قاچاق
ایستادگی کند.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ،فعالیت نیروی
دریابانی را برای کاهش قاچاق کاال در کنار اقدامات مثبتی که در
گمرکات این منطقه ایجاد شده بسیار مهم ارزیابیکرد و گفت :فعاالن
اقتصادی نیز با احترام به قانون می توانند به سالمت بیشتر اقدامات
بازرگانی و تجاری در این منطقه کمک کنند.
فعاالن اقتصادی نیز با احترام به قانون می توانند به سالمت بیشتر
اقدامات بازرگانی و تجاری در این منطقه کمک کنند.
فرمانده یگان دریابانی شهرستان قشم هم در این دیدار گفت :حمایت
سازمان منطقه آزاد قشم از یگان دریابانی موجب تقویت فعالیت
این یگان در مبارزه با قاچاقچیان کاال و سوخت در آب های خلیج
فارس شده است.سرهنگ پاسدار قادر مرشدی ،افزود :نیروهای یگان
دریابانی شهرستان قشم در  369کیلومتر نوار ساحلی با  12پاسگاه،
 5پست کنترل و یک واحد شناوری به صورت شبانه روز بر تحوالت
آب های تحت کنترل خود نظارت می کنند.
وی ادامه داد :توسعه خدمات گمرکی ،حضور مستمر نیروهای یگان
دریابانی قشم و ساماندهی یکهزار و  500شناور بی هویت نقش
مهمی در کاهش قاچاق کاال در این منطقه داشته است.
فرمانده یگان دریابانی شهرستان قشم با اشاره به طرح های توسعه ای
سازمان منطقه آزاد قشم در زمینه فعالیت های کالن صنعتی ،گفت:
با توسعه صنعت در جزیره قشم شاهد اشتغال پایدار ،ارتقای سطح
درآمدها و کاهش بیشتر قاچاق کاال در این منطقه خواهیم بود.وی
گفت :طی شش ماه گذشته از سال  95افزون بر  400تبعه غیرمجاز
خارجی در جزیره قشم دستگیر شده اند ،و امیدواریم صاحبان صنایع
با احترام به قانون به جای به کارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز ،از
نیروهای بومی جزیره قشم با هدف کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی
استفاده کنند.سرهنگ مرشدی وجود اتباع بیگانه بدون هویت را
تهدیدی برای امنیت جزیره برشمرد و گفت :نیروهای یگان دریابانی
قشم با تمام توان از حضور این نیروها در این منطقه ،جلوگیری
خواهند کرد.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با فرمانده
انتظامی شهرستان قشم و فرمانده یگان دریابانی این شهرستان که
تنی چند از مشاوران ،معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم
نیز حضور داشتند ،با اهدای لوح از تالش خستگی ناپذیر و مدیریت
خوب آنان تقدیر کرد.

مصرف سیگار در اطراف اماکن متبرکه ممنوع
دبیرکل ستاد مبارزه با استعمال دخانیات با درخواست ممنوع
فروش و مصرف سیگار در اطراف اماکن متبرکه کشور گفت:
در عربستان اجازه نمی دهند تا چندین کیلومتر اطراف
مسجدالحرام و مسجدالنبی کسی سیگار بفروشد و یا سیگار
بکشد که این موضوع را ما نیز می توانیم در کشور خود در اطراف
اماکن متبرکه انجام دهیم.به گزارش خبرگزاری ایسنادکتر
مسجدی در جلسه هیئت امنای جمعیت مبارزه با استعمال
دخانیات استان قم  ،گفت :متاسفانه تهاجم فرهنگی در کشور
گسترده شده و در زمینه های مختلف بروز و ظهور می کند.
وی عنوان داشت :قلیان و سیگار که جزو مواد دخانی هستند
امروزه در بین جوانان و دختران گسترش یافته و این امر نگران
کننده ایست که باید جلوی این روند رو به رشد گرفته شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با استعمال دخانیات گفت :هنوز افرادی
هستند که جلوی بزرگتر از خود سیگار نمی کشند اما متاسفانه
قبح قلیان شکسته شده و همه اعضای خانواده در کنار هم این
ماده دخانی سمی را استفاده می کنند.وی با بیان اینکه در کشور
ما روزی  10میلیارد تومان خرج سیگار می شود که این رقم
به جز مصرف قلیان است ،در خصوص مصرف سیگار در کشور
گفت :ساالنه  65میلیون نخ سیگار در ایران مصرف می شود و
 3000میلیارد تومان نیز ساالنه هزینه مصرف سیگار می شود
و این درحالیست که دولت سالی  7000میلیارد تومان برای
بیماری های ناشی از سیگار هزینه می کند.دبیرکل ستاد مبارزه
با استعمال دخانیات افزود 90 :درصد تولید سیگار دست پنج
شرکت آمریکایی است ولی این در حالی است که در آمریکا
مصرف سیگار رو به کاهش است.دکتر مسجدی گفت :در برخی
قلیانسراها ،توتون را در مواد مخدر و الکل به مدت یک هفته
نگهداری می کنند که از این طریق جوانان را معتاد کنند.وی
بیان داشت :کل افرادی که در کشور سیگار مصرف می کنند
 15درصد هستند اما مصرف قلیان در کشور  30درصد است
که  35درصد از این میزان را دختران تشکیل می دهند که آمار
نگران کننده ای است.
برخورد با تخلفات دوچرخه سواران
رئیس پلیس راهور گفت :اگرچه برای دوچرخه سواران اعمال
قانون کامل وجود ندارد اما با تخلفات آنها نیز برخورد می شود.
به گزارش میزان،سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور در
خصوص ایجاد مسیر ویژه تردد دوچرخه سواری درسطح شهرها
اظهار داشت :درحال حاضر مسیر ویژه تردد دوچرخه در بسیاری
از شهرها پیش بینی نشده است و دوچرخه سواران از معابر
موجود در پیاده روها و سطح خیابان هاا استفاده می کنند که
این کار خطرات جبران ناپذیری را به همراه دارد.وی افزود :در
تعداد کمی از شهرها مسیر ویژه برای تردد دوچرخه سواران
ایجاد شده است که این امر می تواند سبب کاهش ترافیک در
سطح شهر شود.سردار مهری در ادامه گفت :ایجاد مسیر ویژه
تردد برای دوچرخه سواران در سطح شهرها نیازمند فرهنگ
سازی و تصویب قانون و مقررات است که به مرور برنامه های
ساخت این معابر اجرایی می شود.رئیس پلیس راهور ناجا در
پایان خاطر نشان کرد :اگر دوچرخه سواری مرتکب تخلف شود
اعمال قانون کامل برای آنها وجود ندارد اما در صورت تخلف
دوچرخه سواران برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.مهری
خواستار رعایت قانون از سوی دوچرخه سواران شد و گفت :ورود
دوچرخه به بزرگراههای شهری ممنوع است و این افراد حق
ندارند برای تردد در بزرگراهها یا آزادراه ها حضور یابند .متاسفانه
برخی از دوچرخه سواران خودشان قانون را رعایت نمی کنند.
همین امر نیز باعث افزایش آسیب آنها در حین تردد در سطح
شهر می شود .وی افزود:درسال  93مجلس شورای اسالمی
دوچرخه را به عنوان یک وسیله نقلیه معرفی و اعالم کرد که اگر
دوچرخه سواری مرتکب تخلف شود با آنها برخورد خواهد شد.
شناسایی  ۱۰هزار سالمند مجهولالهویه در کشور
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت :عالوه بر موضوع
سالمندان تنها ۱۰ ،هزار سالمند مجهولالهویه هم داریم که از
سوی خانواده طرد شدهاند.به گزارش فارس،حسین نحوی نژاد
گفت :در کشور مرز سالمندی  60سالگی است در حالی که
در میانگین جهانی حدود  65سال است.وی ادامه داد :میتوان
سن سالمندی را به تاخیر انداخت که این امر با داشتن سبک
زندگی سالم میسر است و افراد می توانند با داشتن یک زندگی
سالم و صحیح دیرتر به سالمندی برسند.نحوی نژاد با بیان
اینکه میتوان سبک زندگی سالم را الگویی برای توانمندسازی
سالمندان در نظر گرفت گفت :در حال حاضر تنها  8و نیم
درصد از افراد جامعه سالمند است و اینکه گفته می شود باید
به این ارقام توجه شود به دلیل این است که تا سال  2050این
رقم به  25درصد می رسد.وی گفت :عالوه بر موضوع سالمندان
تنها سالمندان مجهولالهویه هم داریم بطوری که حدود 10
هزار سالمند امروزه شناسایی شده است که از سوی خانواده
طرد شده و مسؤولیت نگهداری آنها به گردن نهادهای حاکمیتی
افتاده است.معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت :در
حال حاضر حدود یک میلیون و  300هزار معلول و سالمند
نیازمند تحت حمایت بهزیستی است که حدود  110هزار نفر
از آنها در مراکز نگهداری و تحت پوشش و مراقبت های ویژه
قرار دارند.
افزایش  ۱۰درصدی دستگیری مواد فروشان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت :در  ۶ماهه اول
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۰درصد دستگیری
مواد فروشان بیشتر شده است.
به گزارش فارس ،سردار زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد
مخدر ناجا گفت :طی سال های گذشته سن مصرف مواد مخدر
و همچنین دسترسی به آن کاهش یافته ،برای مثال در مکانی
مثل منطقه انقالب بین  ٥تا  ١٠دقیقه برای تهیه مواد مخدر
زمان نیاز است و متاسفانه ما در اینجا ضعف داریم.
وی افزود :سر منشا تولید کنندگان مواد مخدر را دنبال می
کنیم ،تولید داخلی یکی از بخش هایی است که برای هر کدام
دستور کار مشخص داریم.زاهدیان گفت :تعداد دستگیری های
ما مشخص است ،ما امسال در  ٦ماهه اول  ١٠درصد افزایش
دستگیری و در جمع آوری معتادین ٢٩درصد افزایش داشته ایم
که این نشانه اشراف اطالعاتی ماست که این افراد را شناسایی
و با آنها برخورد می کنیم.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
گفت :فردی که به دنبال تولید مواد مخدر صنعتی است در منزل
خود اقدام می کند که ما در این حوزه با برنامه ریزی و اشراف
اطالعاتی عمل می کنیم.

تقدیر وتشکر
جناب آقای
سـروان مـحـمد سـاالری

بدینوسیله از زحمات وتالش های بی شائبه
جناب عالی درخصوص ایجاد نظم و امنیت
تقدیر وتشکر می نماییم ازدرگاه قادرمنان
موفقیت و سالمتی شما را خواهانیم
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