حوادث و اجتماعی

شنبه  24مهر 1395
شماره 3079
موتورچی به عنوان سرمهندس شناور ناجی
مشغول به فعالیت است و موفقیت در این حرفه
را مرهون تالش همکارانش می داند که این
حرفه کار گروهی است و ا گر تالش و همدلی یکی
از آنها نباشد ماموریت به خوبی انجام نمی گیرد.
** مسافران کشتی باربری غرق شده
نجات یافتند
شب بود هوا طوفانی،
امین زاده یوسف به
همراه همکارانش در
اسکله شهید حقانی
بندرعباس آماده
باش بودند تا در این
وضعیت جوی ا گر
اتفاقی در دریا افتاد
بالفاصله به کمک بشتابند .ساعت  21بود از
طریق بی سیم اطالع داده شد که یک فروند
کشتی باربری از عجمان به سمت بندرعباس
در حرکت بوده در  13مایلی جزیره هنگام دچار
سانحه شده است .تیم شناور ناجی  ، 11از بندر
شهید حقانی به سمت موقعیت اعالم شده
حرکت کردند .موتور کشتی باربری از کار افتاده
بود و جان پرنسل در خطر بود.شناور ناجی به
سرعت به محل رسیدند و پرنسل درمانده را
نجات دادند اما کشتی غرق شد.
این یکی از خاطرات" زاده یوسف" جوان 36
ساله هرمزگانی است که از سال  89به عنوان
ملوان در شناور ناجی مشغول خدمت است .
وی که امسال به عنوان دریانورد نمونه تقدیر
شد ورود به این حرفه را به صورت اتفاقی خواند.
وی می گوید ":مشکلی به شناور ناجی پیش
آمده بود و یکی از دوستانم به من گفت که این
مشکل به دست تو حل می شود.
من که اهل سورو هستم و از کودکی در کنار پدر و
خانواده ام به عنوان صیاد و ملوان در لنج و دریا
بودم آشنایی کامل با شناورهای مختلف دارم به
همین دلیل آن مشکل فنی را حل کردم و از آن
پس از من دعوت شد تا به عنوان ملوان در شناور
ناجی فعالیت کنم".وی که دارای  3فرزند پسر و
یک فرزند دختر است می گوید ":خانوادم عالقه
زیادی به دریا دارند و پسر بزرگترم به جز تحصیل
در کنار خانواده مشغول صیادی است و عالقه
دارد که بعد از اتمام تحصیالت بر روی شناور
ناجی بیاید و به کمک هموطنانش بیاید".
زاده یوسف از خاطرات گذشته اش می گوید که
قبل از آمدن به شناور ناجی به کمک افرادی
می رفت که در دریا گیر افتاده بودند.
در یک شب طوفانی از طریق بی سیم مطلع
شدم یک فروند لنج صیادی اطراف جزیره
هنگام دچار آسیب شده است  .من به همراه
چند نفر از خدمه لنج به کمک شناور مذکور
رفتیم و سرنشینان آن را نجات دادیم".وی از
این که به عنوان یکی از اعضاء شناور ناجی می
تواند جان افراد درمانده را در دریا نجات دهد
به خود افتخار می کند و می افزاید ":فرزند دریا
هستم و از هرکاری برای نجات مسافران دریا
دریغ نمی کنم".

میز خبر
رفع تصرف بیش از  310هزار مترمربع زمین ملی
در بندرعباس
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه
این استان مقام دوم در رفع تصرف زمین ملی
دارد ،اعالم کرد :از ابتدای امسال 310هزار و 939
مترمربع زمین ملی با همکاری قوه قضاییه و
نیروی انتظامی در بندرعباس رفع تصرف شده
است.به گزارش ایرنا،غالمحسین شیری افزود:
ارزش زمین های رفع تصرف شده دو هزار و
 420میلیارد ریال برآورد شده است.وی با بیان
اینکه با فعال شدن یگان حفاظت از اراضی در
راه و شهرسازی میزان تصرف ها کمتر خواهد
شد ،بیان داشت :متصرفان ا گر ببینند افرادی
هستند که جلوی تخلفات آنها را می گیرند قطعا
به این زمین ها تجاوز نمی کنند.به گفته شیری
با هماهنگی هایی که صورت گرفته اراضی ملی
شامل زمین و مسکن با عکسبرداری و فیلمبرداری
رصد می شود.مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان
خاطرنشان کرد :با هماهنگی هایی که صورت
گرفته تمامی نقشه های ساخت و سازی از سال
 83به بعد مورد بررسی قرار می گیرد و ساخت و
سازهای پس از آن شناسایی و با متصرفان برخورد
خواهد شد.
دستگیری  2شکارچی لیل در جزیره الوان
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان
بندرلنگه از دستگیری دو شکارچی زنده گیر
لیل (نوعی شاهین) در جزیره الوان شهرستان
بندرلنگه خبر داد.به گزارش فارس سامان
قاسمی از دستگیری دو شکارچی زندهگیر پرنده
لیل از نژاد شاهین در جزیره الوان خبر داد.
وی در خصوص این نوع پرنده افزود :لیل  32تا
 36سانتیمتر طول دارد ،بالها کشیده داس
مانند و نوک تیز ،و دم نسبتا کوتاه است و اغلب
در حال پرواز دیدهمیشود ،در پرنده نر ،روتنه
و بالها خا کستری تیره ،سر سیاه ،چانه و گلو
سفید با سبیل مشخص سیاه ،زیر تنه سفید
یا رگه های طولی سیاه ،دم یکنواخت و رانها
و پرهای پوششی زیر دم قرمز است ،شکل و
اندازه ی بالها ،این پرنده را از شاهین یا سرخ
متمایز میکند.وی اضافه کرد :در پرند ه جوان،
روتنه قهوهای تر است و پرهای رشته رشتهای
در زیر تنه ،به رنگ قهوهای نخودی دیده شده
و فاقد قرمزی پا و زیر دم است ،پروازش شبیه
چلچله است و بال زدنهای محکم و یکنواخت و
بالبازروی های سریعی دارد و در جا بال زنی ندارد.
برای شکار پرندگان به سرعت بالباز حرکت کرده،
شکار را میگیرد ،اما هنگام شکار حشرات ،حرکت
آرامی دارد.قاسمی تصریح کرد :از شکارچیان
متخلف تور زنده گیری پرندگان و دو پرنده لیل
کشف شد و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع
قضایی شدند و جریمه هر کدام از این پرندگان
20میلیون تومان میباشد.
کشف یک تن تریاک ،حشیش و هروئین
فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف بیش از یک
تن تریا ک ،حشیش و هروئین در استان در 48
ساعت گذشته خبر داد.سردار عزیزاهلل ملکی
اظهار داشت :مواد مخدر کشف شده شامل یک
تن و 18کیلو تریا ک 144،کیلو حشیش و  368گرم
هروئین است.وی بیان داشت :کشف این مواد
مخدر با تالش پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
و همکاری ماموران انتظامی در شهرستان های
حاجی آباد ،میناب ،رودان و یگان تکاوری انجام
شده است.سردار ملکی خاطرنشان کرد :در همین
راستا  15متهم دستگیر و  9دستگاه خودرو و دو
دستگاه موتورسیکلت توقیف شده است .گفتنی
است:با تالش ماموران نیروی انتظامی استان در
نیمه نخست امسال 46تن و 793کیلوگرم انواع
موادمخدر از مبادی ورودی و خروجی این استان
کشف شد که در همسنجی با مدت مشابه سال
قبل 28درصد افزایش داشته است.
نجات یک کودک و مادر از حریق در کیش
رئیس آتش نشانی کیش از نجات یک کودک و
مادر که در اثر حریق در دودگرفتگی شدید حبس
شده بودند خبر داد.به گزارش ایسنا مهدی
اسدی زنوز ،اتصالی برق در رایزر را دلیل این آتش
سوزی دانست و عنوان کرد :متأسفانه گاها عدم
توجه به ایمنی دستگاهها و برق ساختمان به
خصوص در مورد اسپلیت ها باعث شروع آتش
سوزی میشود .صبح امروز نیز اتصالی رایزر یک
منزل مسکونی واقع در منطقه صدف قسمت
گلستان سبب ساز شروع یک حریق شد.وی
افزود :در این مورد خوشبختانه با اقدام به موقع
مأموران آتش به سرعت اطفاء شد و مادر و کودکی
که در میان دودگرفتگی شدید حبس شده بودند،
نجات داده شدند .رئیس آتش نشانی و ایمنی
کیش ادامه داد :توجه به مسائل ایمنی از جمله
بخشهایی است که ما از مردم میخواهیم برای
پیشگیری از حوادث به صورت جدی مد نظر قرار
دهند .اسدی در پایان خسارتهای وارد شده
درباره خسارت وارد شده در این حادثه گفت:
خوشبختانه خسارتهای وارد شده در این حادثه
صرفا مالی بود.
ً
کشف يک ميليارد و  550ميليونی چوب قاچاق
در بستک
فرمانده انتظامي بستک از کشف دو محموله بار
چوب و فيبر چوبي قاچاق به ارزش يک ميليارد
و  550ميليون ريال خبر داد.به گزارش پايگاه
خبري پليس سرهنگ محمد رستمي گفت:
ماموران انتظامي شهرستان حين گشت زني و
کنترل محورهاي مواصالتي به دو دستگاه تريلر
مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.وي افزود:
پس از توقف و بررسي بار اين دو دستگاه تريلر،
 25تن تخته چوب و  23تن فيبر چوبي غير مجاز
کشف شد .وی همچنين به کشف  15تن چوب
قاچاق درختان جنگلي از يک دستگاه کاميون بنز
اشاره و تصريح کرد  :ارزش ريالي هر دو محموله بار
قاچاق کشف شده در مجموع يک ميليارد و 550
ميليون ريال برآورد شده است .سرهنگ رستمي
از دستگیری سه متهم خبر داد.

گفتگوبادریانورداننمونه

بااطفاءحریق،مسافران کشتینجاتیافتند
فرزند دریا هستم و از هرکاری برای نجات مسافران دریا دریغ نمی کنم

گروه حوادث آرامش دریا با تندبادهای شدید
در هم می ریزد و چيزی نمی گذرد
اعظم رام
که طوفان سهمگينی برپا و شناور
در آب غوطه ور می شود .امواج پر تالطم ،لنج را
از هر سو محاصره کرده و در این میان سرنشینان
وحشت زده تنها اميدشان به خدا است .ترس،
همه را فرا گرفته ،کمکی نیست .نا گهان از دور
چراغی روشن ،به سمت لنج می آید .شناور ناجی
به سختی از تالطم امواج بلند ،می گذرد و خود
را به شناور مذکور می رساند .دقایقی بعد همه
سرنشینان لنج توسط امدادگران ناجی ،از غرق
شدگی نجات می یابند ...

این نمونه ای از وظایف سخت و حیاتی تیم5
نفره جست و جو و نجات شناور ناجی است که
اعضاء تیم با جان و دل خود را به دل خطر می
اندازند تا هموطنشان را نجات دهند.
موتورچی
حسن
جوان  35ساله یکی
از اعضای تیم جست
و جو و نجات شناور
ناجی اداره کل بنادر
و دریانوردی هرمزگان
است که به مدت 11
سال در این حرفه
مشغول است.
وی امسال نیز برای
بار دوم در روز دریانورد به عنوان دریانورد نمونه
برگزیده شد به همین علت با وی درخصوص این

حرفه و خاطراتش به گفتگونشستیم.موتورچی
استقرار شناور ناجی با هدف افزایش ایمنی
ترددهای دریایی مسافران می داند و می گوید:
با استقرار شناور ناجی ،در صورت بروز حادثه،تیم
های امداد وا کنش سریعتری نسبت به کمک
رسانی به شناور های حادثه دیده خواهند
داشت .این جوان هرمزگانی متاهل و دارای یک
فرزند دختر است از انتخاب این شغل می گوید:
پس از اخذ مدرک دیپلم از هنرستان شهید
رجایی در رشته مکانیک موتورهای دریایی ،در
دانشگاه علوم دریایی محمودآباد مازندران ادامه
تحصیل دادم و با مدرک فوق دیپلم در سال 84
در شناور ناجی مشغول به کار شدم.وی نجات
سرنشینان یک فروند شناور مسافربری اولین
ماموریت خود می داندو آن را به خوبی به خاطر
دارد " .در اسکله شهید رجایی مستقر بودم که
از طریق بی سیم اطالع دادند شناور مسافربری
که از قشم عازم بندرعباس است ،با یک فروند
شناور بارج برخورد نموده و درخواست کمک
کرده است .من و  4نفر از همکارانم بعد از 10
دقیقه که به محل رسیدیم با سرنشینان وحشت
زده بر روی شناور آسیب دیده روبرو شدیم".
سرنشینان با دیدن شناور ناجی از دور که به آنها
نزدیک می شد با فریاد کمک خواستند .شناور
آسیب دیده بود و هرآن احتمال میرفت غرق
شود .شناور ناجی به محل رسید و سرنشینان
قبل از هر اتفاقی نجات یافتند".
موتورچی از نجات یکی از خدمه یک فروند لنج

در وسط دریا سخن می گوید و می افزاید" :حدود
 4ماه گذشته ،ناخدای یک فروند لنج که از دبی
به سمت بوشهر در حرکت بود با بیان اینکه
یکی از خدمه حالش وخیم است درخواست
کمک نمود من و همکارانم به محل مورد نظر
مابین ابوموسی و سیری اعزام شدیم و زمانی
که به محل رسیدیم آن خدمه بیهوش شده بود
بالفاصله با کمک های اولیه حال بیمار مساعد
شد و بالفاصله وی را به نزدیکترین مرکز درمانی
اعزام کردیم"...
مدتی قبل یک فروند کشتی که از ابوموسی
به سمت لنگه در حرکت بود نا گهان در مسیر
راه (12مایلی ابوموسی) ،دود غلیظی از موتور
خانه ،کشتی دیده شد .خدمه ها به سرعت وارد
موتورخانه شدند و با کپسول های اطفاء حریق
موفق شدند آتش را تا حدودی خاموش نمایند.
در این میان ناخدای کشتی از مرکز جستجو و
نجات دریایی (  )، MRCCدرخواست کمک
نمود.
موتورچی در این میان می افزاید" :ما با شناور
ناجی فرد بیماری را از ابوموسی به سمت
مرا کز درمانی لنگه اعزام کرده بودیم و هنگام
برگشت به سمت ابوموسی ،از طریق بی سیم
از این اتفاق آ گاه شدیم،خوشبختانه با اقدام
به موقع همکاران ما و همچنین پرسنل کشتی
حریق اطفاء شد و43نفر سرنشین شناور مضطر
به سالمت در درون شناور ناجی به ساحل
رسیدند.

استاندار هرمزگان در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان

گروه حوادث نماینده عالی
دولت در استان هرمزگان گفت:
برای موفقیت بیشتر در مبارزه
با قاچاق نیازمند کار فرهنگی
هستیم .

به گزارش روابط عمومی
استانداری هرمزگان ،دكتر
جاسم جادری در نشست
کمیسیون برنام ه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه
با قاچاق کاال و ارز استان هرمزگان با بیان اینکه در
مبحث مقابله با قاچاق مبارزه فیزیکی تنها بخشی از
مشکل را مرتفع میکند ،اظهار داشت :در این راستا
برای موفقیت بیشتر نیازمند کار فرهنگی هستیم.وی
اضافه کرد  :قاچاق و رونق گیری آن همانند قاچاق
سوخت ،خود متاثر از دالیلی است که در راه مقابله
و ریشهکن کردن آن همواره باید به دنبال دالیل و
ریشهها بود.
استاندار هرمزگان یادآور شد :ا گر خواهان مقابله
واقعی با قاچاق هستیم بايد تولیدات با کیفیت

داخلی داشته باشيم ،چرا که مردم به دنبال خرید
با کیفیتتر و مدرنتر هستند.جادری تا کید کرد :با
کیفیت بخشی بیشتر ،قیمت مناسب و استفاده از
فناوریهای جدید در تولیدات داخلی مي توان مردم
را تشویق و ترغیب به استفاده از کاالهای داخلی
کرد.نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خواستار
نظارت بیشتری بر مبادی ورودی غیر رسمی کاال به
ویژه در خورها و سایر مبادی این چنینی شد و افزود:
هم باید ریشههای قاچاق و هم مبادی را شناسایی
کنیم.جادری تصريح كرد :امروز در استان هرمزگان
مقابله و مبارزه خوب و قابل توجهی با قاچاق در
حال برنامهریزی و اجراست و بخش اعظمی از قاچاق
در کشور توسط باندهای سازمان یافته به مقصد
شهرهای بزرگ صورت میگیرد و در این راه باید به
دنبال برخورد با سرشاخههای کالن و بزرگ قاچاق
بود.
جادری گفت :قوانین دست و پا گیر نيز میتواند یکی
از دیگر دالیل قاچاق باشد كه نياز است اين قوانين
اصالح شود.
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و دریانوردی قشم با اعالم این خبر گفت :شناور
یاسین ،ساعت  ۱۳و  ۱۰دقیقه روز گذشته(19
مهرماه) ،اسکله ذا کری قشم را به مقصد بندرعباس
ترک کرد و پس از گذشت  ۴۵دقیقه ،این مسافر با
اعالم اینکه حال خوشی ندارد و میخواهد هوای
آزاد تنفس کند ،از روی صندلی خود برخاسته و
روی عرشه میرود.سید باقر موسوی ادامه داد:
طاهره -الف ،در ساعت  ۱۳و  ۵۵دقیقه اقدام به
خودکشی کرده و خود را از شناور به دریا میاندازد
که با هوشیاری ملوان ،توقف شناور و شیرجه یاسین
سالمی نژاد به داخل آب ،این دختر از مرگ حتمی
نجات مییابد.وی بیان کرد :با توجه به اینکه این
اقدام دختر جوان ،جرم محسوب میشود ،وی
پس از اتمام عملیات امداد و نجات ،تحویل گارد
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گروه حوادث
دختر  ۲۶ساله متولد بندرعباس،
ظهربیست و یکم مهرماه جاری درحالیکه بهوسیله
شناور از قشم به بندرعباس در حال حرکت بود،
اقدام به خودکشی کرد.به گزارش ایسنا مدیر بنادر

عملکردمحا کمقضاییاستانهرمزگانارتقامییابد
گروه حوادث رئیس کل دادگستری هرمزگان
گفت :در راستای تحقق اهداف برنامه اجرایی
سال  ۱۳۹۵دادگستری استان هرمزگان،
وضعیت عملکرد محاکم قضایی استان هرمزگان
ارتقا می یابد.به نقل از دادگستری هرمزگان،

حجتاالسالم محمدصادق ا کبری در حاشیه
بازدید سرزده از مجتمع جزایی بندرعباس
دستورات الزم را به منظور تسریع در روند
رسیدگیها و رفاه حال مراجعان صادر کرد ،بیان
داشت :تسریع در روند رسیدگی ها و اجرای احکام ،کاهش حد فاصل زمانی میان
صدور حکم و اجرای آن و بهبود وضعیت بهرهوری و عملکرد محا کم قضایی یکی
از مهمترین راهبردها و سیاستهای دادگستری استان هرمزگان است.حجت
االسالم ا کبری طی سخنانی به تبیین راهبردهای اساسی دادگستری استان در
خصوص اجرایی کردن سیاستهای دستگاه قضایی به ویژه در زمینه کنترل ورودی
پرونده ها ،کاهش موجودی پرونده ها و نیز تسریع در انجام امور و تکریم ارباب
رجوع پرداخت.مقام عالی قضایی استان هرمزگان نقش امر قضاوت و موضوع
رسیدگی های قضایی را در ساختار حکومت اسالمی بسیار مهم و حساس قلمداد
کرد و در ادامه با تأ کید بر اهمیت و حساسیت پاسخگویی دستگاه قضایی به
خواست مردم و حا کمیت و همچنین لزوم تامین ابزار و امکانات کافی به منظور
تحقق این مهم تصریح کرد :در راستای تحقق اهداف برنامه اجرایی سال ۱۳۹۵
دادگستری استان هرمزگان ،ارتقاء وضعیت عملکرد محا کم قضایی استان ،حل و
فصل مسائل و مشکالت کارکنان و ارائه خدمت مناسب تر به مردم به منظور توجه
ویژه به حقوق شهروندی اولویت راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان است
و در همین راستا توجه مستمر به درخواست ها ،انتقادات و پیشنهادات سازنده
قضات ،کارکنان و مراجعان دستگاه قضایی به منظور تحقق اهداف پیشبینی
شده در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.رئیس شورای عالی قضایی
استان هرمزگان با بیان این مطلب که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه عظیم
حا کمیتی با حجم گسترده تکالیف و ماموریتها مواجه است ،خاطرنشان کرد :قطعا
در شرایطی که این مجموعه با حجم فزاینده پرونده ها مواجهه است ،عالوه بر
لزوم تأمین منابع انسانی و مالی مناسب ،ضروریست که با تغییر در فرآیندها ،بهره
گیری از مکانیزم های جدید ،فنآوری های نوین و استفاده از تمامی ظرفیت های
موجود در سایه مجاهدت و همدلی تمامی کارکنان ،در جهت ارتقاء سطح بهره
وری دستگاه قضایی استان هرمزگان اقدام کنیم.رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان در ادامه با اشاره به مهمترین برنامهها و اهداف دادگستری کل استان،
تسهیل مراجعات مردم به واحدهای قضایی و بهبود وضعیت خدمترسانی را از
اهم این اهداف ذکر کرد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این بازدید که
بیش از چهار ساعت به طول انجامید از نزدیک در جریان روند رسیدگی به امور
مراجعان و همچنین مسائل و مشکالت کارکنان این مجموعه قضایی قرار گرفت و
در ادامه از محا کم قضایی و دفاتر اداری مستقر در این مجموعه شامل :دو شعبه
دادگاه کیفری یک استان هرمزگان ،دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال ،هفت
شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس ،چهار شعبه دادگاه انقالب ،شعب
متعدد شورای حل اختالف استان ،معاونت آمار و فناوری ارتباطات دادگستری
استان هرمزگان و دفاتر و واحدهای متعدد قضایی و اداری بازدید کرد.

با کمک  2تکنسین پایگاه بین جاده ای گابریک جاسک

نوزاد جاسکی در آمبوالنس متولد شد
گروه حوادث
دکتر عباس ابراهیمی
سرپرست شبکه بهداشت و درمان
شهرستان جاسک گفت  :خانم  25ساله
سا کن روستای گابریک  70کیلومتری شرق
شهرستان جاسک روز شنبه با درد زایمان
پیرو تماس با اورژانس  115شهرستان
جاسک  ،بالفاصله پایگاه اورژانس جاده
ای گابریک به محل اعزام  ،و نسبت به
انتقال مادر باردار به زایشگاه بیمارستان
خاتم االنبیاء (ص) جاسک اقدامات الزم
صورت گرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای هرمزگان ،ا کبر سلیمانی افزود :بدهی
این مددجویان  9میلیارد ریال است که با همت مددکاران ستاد دیه  ،حدود چهار
میلیارد ریال از شا کیان تخفیف گرفته شده است.
وی بیان داشت :هم ا کنون نیز  111مددجوی دیه و جرائم غیرعمد با بدهی 66
میلیارد ریال در زندان های استان منتظر یاری نیکوکارنند.مدیرکل زندان های
هرمزگان اظهارکرد :آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اقدامی خداپسندانه و انسان
دوستانه است که رضایت خداوند و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه را به
دنبال دارد.
سلیمانی گفت :نیکوکاران می توانند با مراجعه به ستاد دیه استان یا واریز کمک های
نقدی به شماره حساب های  440080000308نزد بانک مسکن و  0106110031007نزد
بانک ملی یاری گر مددجویان جرائم غیرعمد باشند.

7

اسکله شهید حقانی بندرعباس میشود.مدیر
بنادر و دریانوردی قشم خاطرنشان کرد :این دختر
در صحبتهای اولیه خود ،مدعی شده که به دلیل
سرگیجه در آب افتاده اما با توجه شواهد موجود،
اقدام به خودکشی محرزتر بوده است که این
موضوع برای رسیدگی و اعمال قانون گزارششده
است.وی از هموطنان خواست در زمان سفرهای
دریایی با شناور ،تا پایان رسیدن به مقصد سر
جای خود بنشینند و عالوه بر همکاری باخدمه و
فرمانده شناور ،از هرگونه اقدام مخاطرهآمیز پرهیز
کنند.موسوی همچنین آموزش متناوب ،برگزاری
دورههای مختلف ،آموزش نحوه اطالعرسانی به
مسافران ،امداد و نجات و کمک به مصدومان را
ازجمله آموزشهای ادواری این اداره در راستای
مدیریت بحران و خدمت بهتر به مسافران دانست.
به گزارش ایسنا ،بندرعباس بافاصله  ۴۴مایل
دریایی از قشم ،یکی از مهمترین مقاصد سفری
جزیره قشم است.

رئیس کلدادگستریهرمزگان

گروه حوادث مدیرکل زندان های هرمزگان گفت :در دهه اول محرم  12 ،زندانی دیه و
جرائم غیرعمد از زندان های استان آزاد می شوند.
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افقی
-1علم افکار ومعانی-آب نیمه گرم-2کتابی از هرمان
هسه نویسنده بنام آلمانی-مجله طنز-3خراب
وویران-درمقابل-حشره پرکار-واژه درد-4خانه پشت
به آفتاب-محصو کار وراج-اذن واجازه-مشک چرمی
دوغ-5تصدیق روسی-عمل وتکنیکی درجنگ-نابودی
تدریجی-6ماه چهارم از تقویم فرنگی-وام درهم-تبار
وطائفه-7نوبت بازی-سخندانان-نام دیگر زالو-گاهی در
بازی می زنند-8عضو اصلی گیاه-آگاه و مطلع-اینگونه
هم خانه بزرگ است-9عدد عنقا-پشته هیزم مسلط
وغالب -شاهکار صنعت خودروسازی درآلمان-10
واحدمقیاس فشاربرق-مرزبان-قطع و بریده شده-11
وارث تاج وسلطنت-نذر وحاجت-سفید ترکی-12سطل
آبکشی از چاه-صبرزرد-قلیل واندک-حیله وترفند-13
نوعی از حلوا-اضافه بار-تابه نان پزی-خراب تر-14رشته
های گیاهی-واحدی در مسافت جاده ای-15کوه
نشین-فیلمی از سیامک اطلسی با بازی مهرانه مهین

ترابی و داود اسکندری.
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به گزارش وبدا خلیج فارس،دکتر ابراهیمی افزود  :آقایان هادی نیا و شیهانی
در حین انتقال مادر باردار به بیمارستان متوجه شدند که زمان زایمان آغاز
شده است ؛ لذا پس از انجام اقدامات اولیه اورژانسی برای مادر باردار با انجام
موفقیت آمیز زایمان اقدامات الزم از قبیل سرم تراپی  ،مدیریت صحیح راه
هوایی نوزاد  ،کالمپ کردن و بریدن بندناف  ،تخلیه ترشحات دهان نوزاد ،
چک عالئم حیاتی مادر و نوزاد و سایر فعالیت های مربوط به انجام زایمان
های اضطراری توسط تکنسین فوریت های پزشکی در داخل آمبوالنس صورت
گرفت .
وی ضمن قدردانی از عملکرد پرسنل شاغل در پایگاه اورژانس جاده ای گابریک
گفت :ا کنون وضعیت جسمی مادر و نوزاد خوب است و برای ادامه اقدامات
الزم  ،به بیمارستان جاسک منتقل و پس از معاینات اولیه مرخص شدند.

1

حل جدول شماره 689

خودکشی دختر ۲۶ساله در آبهای خلیجفارس

گزارش خبری

آزادی 12زندانی جرائم غیرعمد هرمزگان
در دهه اول محرم

برای ریشهکنی قاچاق ،باید به دنبال دالیل و ریشهها بود

7

10
11
12
13
14
15

عمودی
-1اصول محاکمات-کیسه کش گرمابه-2حس
المسه-شور وغوغا-3مبتال شدن-شیوه وقاعده-پخش
و پراکنده برروی زمین-تیرپیکاندار-4گریختن-
عددهندسی-ستاره دنباله دار-گراز وحشی-5آب
منجمد-بلندمرتبه-شناخته شده-6کاروزیر-ظرف
فلزی روغن-مقرسنگ در منجنیق-7همراه با تب
می آید-کشورسیگار برگ-جالیزی تنبل-محصول
آب و صابون-8هوس زائو-صفت اسب دورگه-گرفتار

جنگی-9عامل وراثت-پوشیدگی وپنهانی-شرح
سخن-رشته کوه معروف اروپا-10کشور فراعنه-
جرقه آتش-همانند ویک شکل-11از ورزش های
داخل سالن-مردبلند همت-تکرار یک حرف-12
آشیانه مرغ-اشعه مجهول-ابریشم خام-پدرآذری-13
نفی عرب-گروه اسبان-پیوستگی وپیوند دادن-محل
خروج-14از بند رستن وآزاد شدن-مخترع انگلیسی
کبریت-15گل وگیاه باب طبع مرتاض-اثری از پریس
اپورحسینی.

