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هرمزگان

 //سال سی ودوم //

دستگیری  114متهم قاچاق کاال و ارز
جهان

تصرفات در غرب بندرعباس بیشتر است

سودجویان بهبهانههای مختلف دست به جعل حرفه ای میزنند
از بین برود.رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان هرمزگان
با اعالم این مطلب که شورای حفظ حقوق بیتالمال در استان
هرمزگان قاطعانه و بهصورت مستمر رفع تصرف غیرقانونی از
اراضی ملی را تعقیب و پیگیری میکند ،اضافه کرد :رفع تصرف
از اراضی ساحلی اولویت راهبردی در برنامه عملیاتی این شورا
است و در سال گذشته از اراضی دولتی به ارزش  490میلیارد ریال
رفع تصرف گردیده و با تالشهای صورت گرفته از ابتدای امسال
تا کنون ارزش رفع تصرفات به دو هزار میلیارد ریال رسیده است.
رئیسکل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد :سودجویان
برای تصرف و بهبهانه های مختلف دست به سندسازی و
جعل حرفهای میزنند و در برخی مواقع این اقدام ناشی از عدم
مستندسازی زمینهای ملی است.
حجتاالسالموالمسلمین ا کبری اظهار کرد :به دستور مراجع
قانونی عضو شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و
منابع طبیعی استان هرمزگان ؛تعداد  212سازه غیرمجاز در استان
هرمزگان قلعوقمع شده و همچنین مساحت قابلتوجه ای از
اراضی ساحلی این استان آزادسازی و رفع تصرفشده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان هرمزگان در ادامه
به وضعیت بد بافت فرسوده در شهر بندرعباس اشاره و بیان
کرد 40 :درصد شهر بندرعباس به شکل بافت فرسوده و نا کارآمد
درآمدهاست که نیازمند برنامهریزی و تأمین هزینه بهمنظور
رفع این معضل است تا ضمن بهبود وضعیت امنیت و معیشت
سا کنین این مناطق از تحمیل آسیبهای اجتماعی بر پیکره
جامعه پیشگیری شود.
وی در پایان گفت :میزان تصرفات اراضی در بندرعباس و
حاشیههای آن بسیار باالست و این تصرفات در غرب بندرعباس
به دلیل ارزش مالی زمینهای آن بیشتر است.

شناسایی و سقط  1350جنین معلول
گروه حوادث :

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت :طی
دو سال گذشته  1350جنین معلول شناسایی و با هماهنگی
پزشکی قانونی سقط جنین انجام شده ،این درحالیست که
چنانچه این کودکان به دنیا می آمدند و بطور متوسط  18سال
زندگی می کردند ،هزینههای مادی ،اجتماعی و خانوادگی زیادی
بر جامعه تحمیل میشد.
به گزارش ایسنا ،مجید رضازاده در خصوص سقط قانونی جنین
با تا کید براینکه تنها جنینهای دارای معلولیت شدید سقط
ی سقط نمیشود ،اما
میشوند ،گفت :به عنوان مثال نابینای 
معلولیتهای ذهنی شدید که توان زندگی را از فرد میگیرند،

سقط خواهد شد.وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر
پس از انجام مشاوره ژنتیک در صورت لزوم ،سقطهای درمانی
انجام میشود که از اهمیت بسیاری برخوردار است ،گفت :ا گر
نتیجه آزمایشات ژنتیکی فرد باردار نشان دهد که جنین وی مبتال
به معلولیت شدید است با مجوز سازمان پزشک قانونی تاییدیه
سقط درمانی اخذ میشود تا نوزاد مبتال به معلولیت شدید متولد
نشود.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با تا کید
براینکه هزینه فایده مشاوره ژنتیک یک به صد است اظهار کرد:
در حال حاضر  ۲۵۰مرکز مشاروه ژنتیک در کشور داریم که  ۲۰۰مرکز
خصوصی بوده و حدود  ۴۵مرکز دولتی هستند.

موتورسواری بانوان،مجاز است یا ممنوع /قانون چه میگوید؟
گروه حوادث :
دستگیری دو موتور سوار زن در دزفول،بهانه ای شد تا موضوع قانونی
یا غیر مجاز بودن چنین افعال و رفتارهایی در سطح شبکه های
اجتماعی و فضای مجازی بر سر زبان ها بیفتد،در ذیل این گزارش
تالش می شود در گفت و گو با کارشناسان ذیربط،در خصوص این امر
شفاف سازی هر چه بیشتری شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،خبر بازداشت و دستگیری
دو موتور سوار زن در اواخر هفته گذشته در شهر دزفول،با
بازتاب نسبتا وسیعی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی
همراه شد.بنا بر اظهارات سرهنگ علی الهامی(فرمانده انتظامی
شهرستان دزفول)رفتارهای هنجار شکنانه باعث دستگیری این
دو زن شده است.سرهنگ الهامی در خصوص بازداشت این
دو موتور سوار،عنوان کرده« :نیروهای انتظامی شهرستان،در
راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اخالقی و مقابله با بی نظمی و
ناهنجاری ها در جاده دزفول به سر دشت حضور داشته اند که در
این میان دو دختر هنجار شکن از نبود نیروی انتظامی در بوستان
جنگلی دزفول سوء استفاده و در اقدامی ناپسند و مخالف با ارزش
ها و هنجارهای جامعه و انقالب،اقدام به موتور سواری کردند».
وی افزود:انتشار تصاویر و فیلم این حرکت زشت و قبیح در فضای
مجازی موجب نگرانی و تاسف بسیار زیاد مردم دیندار والیتمدار
شهرستان و به تبع مسئوالن و متولیان فرهنگی این منطقه شد.
سرهنگ الهامی افزود:پس از انتشار این تصاویر و فیلم در فضای
مجازی که بیانگر اوج پشت پا زدن به هنجارهای دینی از سوی
آن دو دختر و انجام حرکات زشت در پارک جنگلی بود،نیروی
انتظامی اقدامات گسترده ای را برای دستگیری این دو دختر
انجام داد.وی می گوید:این دو دختر با همکاری بسیج،منابع
مختلف خبری و مردم شناسایی و دستگیر شده و به مراجع
قضایی تحویل داده شدند.
در این میان برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند،بازداشت دو
دختر دزفولی غیر قانونی است و برخی دیگر اینچنین عنوان می
کنند که بازداشت این دو،نه از حیث فعل موتور سواری بلکه به
دلیل برهم زدن نظم عمومی و هنجارشکنی انجام پذیرفته است.
در ذیل این گزارش،در گفت و گو با صاحب نظران عرصه حقوقی
و جامعه شناسی ،بصورت دقیق تری به موضوع پرداخته خواهد
شد.
نحوه انعکاس خبر باعث برداشت غلط شده است
رضا فراشی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم رعایت
هنجارهای اجتماعی در جامعه اظهار داشت:بدون تردید،رعایت
و لحاظ نمودن هنجارهای فرهنگی و ارزش های پذیرفته
در جامعه از مولفه های حائز اهمیت در حفظ نظم و انتظام
اجتماعی محسوب می شود.
وی افزود:یقینا ضوابط و قوانین تعریف شده به تمامی عرصه
های زندگی انسان ها نپرداخته و اساسا چنین انتظاری نیز
منطقی به نظر نمی رسد.فراشی گفت:بخش قابل توجهی
از افعال و اعمال،رفتار و کردارهای روز مره افراد و گروه های
اجتماعی مبتنی بر ارزش ها،فرهنگ و سنت های پذیرفته شده
ای است که قانون در خصوص آن نظری نداشته و ندارد.وی
افزود:به عنوان مثال،دراز کردن پا در مقابل بزرگان و پیکسوتان
از حیث قانونی،نه تخلف به شمار می رود و نه جرم،اما فرهنگ
و ارزش های اجتماعی ایجاب می کند تا مالحظات اخالقی الزم
در این خصوص رعایت شود.فراشی عنوان کرد:موتور سواری
بانوان،خوب یا بد،منطقی یا غیر منطقی،امری مرسوم در جامعه
نبوده و طبیعتا مبادرت ورزیدن به چنین اقدامی باعث جلب
توجه و حساسیت هایی خواهد شد که بصورت بالقوه می تواند
مستعد بروز اعمال و رفتارهای هنجار شکنانه ای در پی انجام
چنین فعلی باشد.وی افزود:ممکن است،برخی به این موضوع
نقد وارد کنند،که آنچنان که یک زن یا دختر در پشت را کب
موتورسیکلت می نشیند،می تواند خود نیز به عنوان را کب خودرو
از این وسیله نقلیه استفاده کند.
فراشی گفت:واقعیت این است که عرف حا کم بر جامعه،چنین
امری را حداقل تا کنون نپذیرفته و بدون تردید نمی توان چنین
رفتارهایی را عادی تصور کرد و یا انتظار داشت جامعه هیچ
وا کنشی به چنین موضوعات و یا افعالی نشان ندهد.

جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:فار غ
از این موضوع که اساسا نباید افکار عمومی و جامعه و حداقل
بخشی از آن موتورسواری زنان و دختران را به عنوان فعل و رفتاری
غیر منتظره نگاه کند،اما واقعیت است که هنجارهای اجتماعی
ما تا کنون این موضوع را هضم نکرده و طبیعتا آحاد جامعه
موظف هستند نسبت به ارزش ها و حساسیت های اجتماعی
و فرهنگی،احترام الزم را لحاظ کنند و چارچوب های موجود
آن را بپذیرند.فراشی عنوان کرد:به واقع،نمی توان از چنین
رفتارهایی به عنوان فعلی در حریم خصوصی یاد کرد،زیرا وقتی
فرد در مالءعام و در انظار عمومی به چنین رفتارهایی مبادرت می
ورزد،طبیعتا نمی توان وا کنش های عمومی را نادیده گرفت و آن
را در چارچوب حریم خصوصی معنا کرد.وی افزود:نکته بعدی
معطوف به نحوه انعکاس خبر دستگیری این دو دختر می شود
و به نظر می رسد نوعی کم تجربگی در نحوه انعکاس خبروجود
داشته است.فراشی عنوان کرد:به واقع،به نظر می رسد،اصل
برخورد انتظامی با این دو دختر یا دو زن نه از حیث موتورسواری
بلکه به واسطه بد حجابی و برهم خوردن نظم و آرامش عمومی
محقق شده،اما نحوه انعکاس خبر در برخی شبکه های اجتماعی
و فضای مجازی به گونه ای بود که گویی صرفا موتور سواری این
دو دختر باعث دستگیری یا بازداشت آنها شده است.
در قوانین منعی برای موتور سواری لحاظ نشده است
نعمت احمدی،وکیل پایه دادگستری،در گفت و گو یی با رسانه
ها،اظهار داشت:قوانین منعی برای موتور سواری لحاظ نکرده
و برای استفاده از موتورسیکلت نیز هیچ صحبت و بحثی در
خصوص جنسیت راننده یا را کب آن نشده است.
پروانه سلحشوری،رئیس فرا کسیون زنان مجلس معتقد است:در
کشوری همچون هند که از حیث اعتقادات و پایبندی به سنت
های اجتماعی و فرهنگی بسیار دقیق و حساس هستند،زنان از
موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه مقرون به صرفه استفاده
و شخصا رانندگی می کنند.وی می افزاید:بنده اطالعی در
خصوص هدف و نیت این دو زن از موتور سواری ندارم و مشخص
نیست انگیزه آنها از این فعل،ورزش،تفریح و یا تردد و جابجایی
بوده است،اما به نظر می رسد می توان به این قضایا نگاه جدیدی
داشته باشیم.
برداشتی دیگر از موتور سواری زنان
ا گرچه برگزاری مسابقات موتور سواری برای زنان در پیست
های تعریف شده خاص،رایج است و ممنوعیتی برای آن مطرح
نشده،اما برخی نیز معتقد هستند انجام چنین فعلی در مالء عام
نه تنها نابهنجار،بلکه از حیث ضوابط،غیر قانونی نیز می باشد.
مریم افروز،کارشناس حقوق،در گفت و گو با خبرنگار گروه
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،عنوان کرد:بر اساس تبصره
ماده 20قانون ،صدور گواهینامه در قانون رسیدگی به تخلفات
(مصوبه هشتم اسفند ماه سال ،)1389صدور گواهینامه رانندگی
موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است.
وی افزود:ا گرچه در قوانین بصورت مصرح و مستقیم اشاره
ای به محدودیت رانندگی موتورسیکلت توسط زنان نشده،اما
قید عنوان مردان،اینچنین به ذهن متبادر می کند که تا کید بر
مردان،با مالحظاتی خاص بوده و به نوعی می توان چنین تصور
کرد که ممنوعیت برای رانندگی زنان مد نظر بوده است.
لزوم شفافیت و صراحت هر چه بیشتر قانون در
خصوص موتورسیکلت سواری زنان
به نظر می رسد،باید قانون با شفافیت هر چه بیشتری در این
خصوص اعالم نظر کند و ممنوعیت و غیر قانونی بودن این
فعل با صراحت قید شود.بدون تردید هر آنچه امکان تفاسیر از
قانون و مصوبات اینچنینی سلب شود،اختالف نظر و برداشت
های متعدد و بعضا متناقض نیز با کاهش هر چه بیشتری همراه
خواهد بود.البته در مواردی از قانون،بر حسب ظرف زمانی و
مکانی و شرایطی خاص،امر تشخیص مهم در نوع قضاوت و اتخاذ
تصمیمات تعیین کننده است و بعضا در مواردی این موضوع
اجتناب ناپذیر نیز می باشد،لذا در خصوص چنین مسائلی (موتور
سواری زنان یا بانوان) می طلبد قوانین و ضوابط با شفافیت و
صراحت هر چه بیشتری اعالم نظر کند که قطعا با حصول این
امر،از دامنه حواشی،اختالف نظر ها یا مناقشات نظری کاسته
خواهد شد.

ایــران

رئیس اداره مراقبت بیماری های وا گیر وزارت بهداشت گفت :در صورت مشاهده پرندگان
مرده به تیم بهداشتی وزارت بهداشت اطالع داده شود تا از آن پرنده تلف شده نمونه
برداری شود.به گزارش میزان،محمود سروش اظهار داشت:در حال حاضر به دلیل رسیدن
فصل مهاجرت پرندگان وحشی ،موج جدیدی از آنفوالنزای پرندگان در تاالب ها مشاهده
شده که تلفات بسیاری هم برای پرندگان داشته است.وی افزود :توصیه می شود مردم به
خصوص کودکان از پرندگان نگهداری نکنند و به آن ها دست نزنند.در صورت مشاهده
پرندگان مرده به تیم بهداشتی وزارت بهداشت اطالع دهند تا از آن پرنده تلف شده نمونه
برداری شود.رئیس اداره مراقبت بیماری های وا گیر وزارت بهداشت در ادامه گفت:اخیرا
تبلیغات سوئی در خصوص مصرف مر غ ها و تخم مر غ ها شده است و گفته شده که از
مصرف این مواد غذایی پرهیز شود که باید بگویم این تبلیغات درست نیست و آنچه زیر
نظر سازمان دام پزشکی تولید می شود هیچ مشکلی ندارد و مردم می توانند با خیال راحت
این مواد را استفاده کنند.

میــــــــز خبــــر

گروه حوادث //اعظم رام

مرگ خبرنگار نوجوان قشمی پس از چندین روز کما

«وضعیت کنونی ایمنی مسکن مهر در بندرعباس نامطلوب است ،در
زمان ساخت هیچ استعالمی از شهرداری صورت نگرفته ،بدون پروانه
ساختوساز انجامشده و ا کنون با معضالت غیراستاندارد بودن این
ساختمانها ازنظر ایمنی روبرو هستیم».

علیرضا ذا کری خبرنگار نوجوان خبرگزاری پانا در قشم که ماه
گذشته بر اثر سانحه سقوط از کوه مصدوم شده بود ،دعوت
حق را لبیک گفت.به گزارش جنوب ایران ،علیرضا ذا کری
خبرنگار نوجوان خبرگزاری پانا در قشم که ماه گذشته بر اثر
سانحه سقوط از کوه مصدوم شده بود ،در حالی که خانواده
وی در روزهای اخیر امید فراوانی نسبت به بهبودی وی یافته
بودند 26 ،دی ماه با مرگ نابهنگام خود ،خانواده و جامعه
خبری قشم را غرق در اندوه کرد.خبرنگار نوجوان قشمی پس
از چندین روز کما ،دعوت حق را لبیک گفت.وی چند روز قبل
دچار سانحه شد و به علت ضربه به سر در کما فرو رفته بود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بندرعباس بابیان این مطلب
گفت :پروژه مسکن مهر مقررات مربوط به ایمنسازی در مقابل
آتشسوزی و  ...را از سر نگذرانده است این در حالی است که
بر اساس فرآیند موجود درروند رعایت مقررات ساختوساز،
ساختمانها باید تأییدیه آتشنشانی دریافت کنند .فرجام دانش
تصریح کرد :چند بار گفتم و بازمیگویم «مسکن مهر» یکی
از پرخطرترین نقطه شهر بندرعباس است چرا که ایمنی در
ساختمانهای مسکن مهر فدای عدم اطالع تعدادی پیمانکاران
از مسائل ساختوساز ،ایمنی شده است.
این مقام مسئول در خصوص ایستگاه آتشنشانی در مسکن
مهر گفت :باوجوداینکه اداره کل راه و شهرسازی هنوز مسکن
مهر را به شهرداری وا گذار نکرده است ،بااینحال ایستگاه
شماره  10آتشنشانی در شهرک پیامبر اعظم (ص) فعال و مشغول
خدماترسانی به شهروندان است.
وی این را هم اضافه کرد که استاندارد الزم برای جمعیت 150
هزارنفری شهرک پیامبر اعظم (ص) به ازای هر  50هزار نفر یک
ایستگاه آتشنشانی است و مسکن مهر شهر بندرعباس نیازمند 3
ایستگاه آتشنشانی با توجه به استانداردها است.
تخلف ساختمانی در ساختمانهای بدون پایان کار
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس با
اشاره به شناسایی  12نقطه بسیار حساس و خطرساز در منطقه 2
شهرداری بندرعباس در خصوص عدم پایان کار گفت :در بازدید از
اما کن پرخطر 144 ،ساختمان ازنظر طبقات زیاد و تعداد سا کنین
بررسی و مشخص شد که برخی از ساختمانها پایان کار ندارند و
این امر از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
دانش یادآور شد :از این به بعد ،ساختمانهایی که پایان کار ندارند
که عمده آنها تخلف ساختمانی دارند به ماده  100شهرداری
معرفی میشوند و وظیفه آتشنشانی شناسایی و معرفی
ساختمانهای دارای تخلف ساختوساز به مراجع مربوطه است.
وی بابیان اینکه ا گر قانونی و دستورالعمل ایمنی تصویب شود که
پیمانکاران متخلف در لیست سیاه قرار گیرند اجازه کار نخواهند
داشت گفت :در بسیاری از کشورها این قانون هست و پیمانکاران
متخلف در لیست سیاه آن شهر قرار میگیرند و تا زمان برطرف
کردن تخلفها اجازه کار ندارند به همین منظور ا کثر منازل مانند
ژاپن در برابر زلزله و آتش و ...ایمنی الزم را دارد.
وی ،یکی از مهمترین مشکالت ساختمانهای بندرعباس بعد
از صدور پایان کار ،برداشته شدن لوازم ایمنی مانند کپسول اطفا
حریق و ...از ساختمان مذکور دانست.
صدور  404مورد پایان کار

زلزله ها را جدی بگیرید

وضعیت ا یمنی
مسکن مهر نامطلوب است
آنطور که مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری بندرعباس در میان سخنانش گفت در  8ماه امسال،
در کارنامه آتشنشانی بندرعباس در خصوص نظارت بر پروژههای
ساختمانی ،صدور  417مورد پروانه ساختمانی ،صدور 404
مورد پایان کار ،نصب هزار و  542جعبه اف ،نصب  2هزار و 419
خاموشکننده 901،مورد بازدید در اما کن تجاری و اصناف ...دیده
میشود.
«آموزش بازی مقابله با بحران» با ثبت جهانی
دانش از آموزش ایمنی و مقابله با بحران در مدارس بهعنوان
«ال کی» مطالبی عنوان کرد و گفت« :آموزش بازی مقابله با بحران»
با نماد ال کپشت در بندرعباس اولین بار در کشور است که به
مدت  2سال است در مدارس شهر بندرعباس برگزار میشود .وی
اضافه کرد :در این طرح ،هر هفته دانش آموزان مدارس مقابله
با بحران را در قالب بازی میآموزند .وی تصریح کرد :این طرح
با ابداع آتشنشانی بندرعباس در لیست ثبتشده در  15کشور
جهان قرار گرفت که نماینده از کشور ژاپن به استان آمد و این

تن مواد مخدر تولید داشت که پس از هفت سال این تولید به  8هزار
تن در سال افزایش یافت ،این حجم تولید به سمت تمام کشورها
است که مرزبانان ایران در جبهه و خط مقدم مبارزه با قاچاق آن
به تمام دنیا قرار دارند.این مقام عالی مرزبانی کشور ادامه داد:
جمهوری اسالمی ایران با این نگاه که مواد افیونی برای تمام ملل
مخرب است برای جلوگیری از ورود این مواد و خروج آن به سمت
دیگر کشور ها مبارزه می کند.وی به نگاه بشر دوستانه جمهوری
اسالمی ایران در امر مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و گفت :کشورمان
بیش از  3500شهید و سه برابر آن مجروح تقدیم مبارزه با این پدیده
شوم بین المللی کرده است.سردار رضایی با بیان اینکه که بالغ بر
100میلیارد دالر بعد از انقالب در کشورمان برای مبارزه با مواد مخدر
هزینه شده ،خاطر نشان کرد :هزینه ای که ما می کنیم بخشی از
آن برای جلوگیری از تحمیل آثار سوء مواد مخدر به شهروندان اروپا
از جمله کشور شما است ،ما هرسال بخشی از بودجه کشور را برای
مقابله با فساد جهانی هزینه میکنیم.فرمانده مرزبانی ناجا با اعالم
کشف بیش از  50تن انواع مواد مخدر در مرزهای جنوب شرقی کشور
از ابتدای امسال تا کنون ،گفت :با توجه به عمده تهدیدات مرزی که
قاچاق کاال ،مواد مخدر و شرارت اشرار است ،به خاطر اشرافیتی که
در منطقه داریم ،دغدغه ای نداشته و مقتدرانه از مرز های میهن
اسالمی دفاع کرده و به این مجاهدت خود افتخار می کنیم.وی

گروه حوادث:
فرمانده مرزبانی ناجا از کشف بیش از  50تن انواع مواد مخدر در
مرزهای جنوب شرقی کشور از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،دیتر رومن رئیس پلیس فدرال
آلمان با سردار رضایی فرمانده مرزبانی ناجا دیدار و گفتوگو کرد.
سردار رضایی در این دیدار با اشاره به مرز مشترک کشورمان با 15
کشور همسایه ،ایران را سومین کشور بعد از روسیه و چین در تعدد
مرزهای مشترک با دیگر کشورها بیان کرد و اظهارداشت :جمهوری
اسالمی ایران  8775کیلومتر مرز مشترک دارد که 2700کیلومتر آن
مرز دریایی و مابقی مرز خشکی است.
وی به بازدید رئیس پلیس فدرال آلمان و هیئت همراه از مرزهای
جنوب شرقی کشور و نیز هم مرز بودن آن با پا کستان و افغانستان
و وضعیت قاچاق موادمخدر و تروریسم در این کشورها اشاره کرد
و گفت :با این دو کشور قریب به دو هزار کیلومتر مرز مشترک در
سخت ترین شرایط جغرافیایی و آب و هوایی داریم که این موید
تالش مرزبانی جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با پدیده قاچاق مواد
مخدر و تروریسم است.فرمانده مرزبانی ناجا خطاب به رئیس پلیس
قطعا وضعیت کشور افغانستان را مطالعه کرده
فدرال آلمان ،گفتً :
و میدانید که بیش از  35سال است که در وضعیت جنگی به سر
میبرد.سردار رضایی ادامه داد :در سال  ،2000افغانستان بالغ بر 200

رئیس پلیس بین الملل خبرداد

استرداد یکی از عوامل اصلی
پرونده فساد نفتی به کشور
و استرداد یکی از عوامل اصلی پرونده بزرگ فساد نفتی ،موضوع
در دستور کار این پلیس قرار گرفت.وی افزود :پیرو پیگیری ها و
اقدامات صورت گرفته در ابتدا این فرد در شرق آسیا (مالزی) ردیابی،
شناسایی و دستگیر شد اما متأسفانه با تبانی های صورت گرفته،
دوباره متواری شد که در نهایت این فرد در ادامه فرآیند ردیابی پلیس
در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی ردیابی و شناسایی و با همکاری
پلیس این کشور دستگیر شد.این مقام انتظامی خاطر نشان کرد:

گروه حوادث:
رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی از دستگیری و استرداد
یکی از عوامل اصلی پرونده فساد نفتی به کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار مسعود رضوانی افزود :فرد
یاد شده در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی ردیابی  ،دستگیر و به
مقامات قضائی کشور تحویل داده شد.وی اظهار کرد :پیرو اعالم و
درخواست مقامات قضائی از پلیس بین الملل در خصوص ردیابی
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طرح را به ثبت رساند.
رونمایی از خودرو باالبر  44متری
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی بندرعباس از
رونمایی از خودرو باالبر  44متری که از کشور ایتالیا به ارزش 3
میلیارد و  3میلیون تومان خریداریشده است بهعنوان اولین
خودرو در کشور خبر داد و گفت :این خودرو تخصصی در دهه فجر
کار خود را شروع میکند.
دانش از برگزاری دوره بینالمللی آموزشی برای  25نفر از آتشنشانان
بندرعباس جهت آموزش با این خودرو نیز سخن گفت که مدرک
بینالمللی را دریافت میکنند.
این مقام مسئول به تحویل خودرو باالبر مجهز  24متری در پایان
سال  96اشاره کرد و گفت :در دهه فجر امسال افتتاح پروژههای
مانند طبقه دوم ساختمان آتشنشانی بندرعباس مقاوم در
برابر زلزله با مبلغ  900میلیون تومان ،راهاندازی ایستگاه اطفاء
وامدادی در ساحل بندرعباس ،انجام مانور آمادگی در بحران و...
را خواهیم داشت.
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ثبت  ۱۰۵هزار طالق توافقی در  ۱۰ماه گذشته

در نزدیک به  ۱۰ماه گذشته از سال جاری ۱۳۸ ،هزار و ۳۵۳
واقعه طالق در کشور ثبت شده که از این تعداد ۱۰۵ ،هزار و
 ۵۳۳مورد طالق توافقی بوده است.احمد تویسرکانی معاون
رئیس قوهقضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور
با اعالم این خبر ،درباره آخرین وضعیت ازدواج و طالقهای
ثبت شده در دفاتر ازدواج و طالق سراسر کشور ،به گزارش
تسنیم گفت :از اول فرورین سال  95تا  25دی امسال678 ،
هزار و  736واقعه ازدواج در کشور ثبت شده است.این مسئول
عالی قضایی اضافه کرد :همچنین در این مدت 138 ،هزار و
 353واقعه طالق ثبت شده که از این تعداد 105 ،هزار و 533
مورد طالق توافقی و  32هزار و  820مورد غیرتوافقی بوده است.
به گفته تویسرکانی باالترین و پائینترین سن طالق در میان
مردان به ترتیب  92و  16سال و در بین زنان نیز باالترین سن
طالق 79 ،سال بوده است.رئیس سازمان ثبت اسناد و امال ک
کشور اضافه کرد :باالترین و پائین ترین سن ازدواج در بین زنان
در  10ماه گذشته به ترتیب  85و  11سال و در بین مردان نیز
باالترین سن ازدواج 94 ،سال بوده است.

با بیان اینکه مرزهای کشور 80میلیون مرزبان دارد ،بیان داشت:
ما  80میلیون مرزبان بالقوه و دو میلیون و  500هزار مرزبان بالفعل
داریم یعنی تمام شهروندان شهرها و روستاهای مرزی با دیدگاه ملی
از مرزها مراقبت میکنند.سردار رضایی گفت :مرزبانی یک منشور
دارد که در چار چوب آن مرز ها را مدیریت می کند و آن عبارت است
از «ایمان به خدا در تمام ابعاد ،احترام و انضباط و انجام وظایف
سازمانی ،اطالعات و آشنایی با مهارت های ماموریتی و در نهایت
اقتدار» که در رعایت و اجرای این منشور همه کارکنان مرزبانی هم
قسم هستند .اقتدار و انگیزه باالی مرزبانان ایران ستودنی استدر
ادامه این دیدار ،دیتر رومن رئیس پلیس فدرال آلمان اظهارداشت:
از زمانی که وارد تهران شدم مانند یک دوست با من برخورد شد،
برای اولین بار است که به ایران می آیم و مطمئن باشید اخرین بار
همنیست.
رئیس پلیس فدرال آلمان ادامه داد:من در دیداری که از جبهه و
خط مقدم مرز مشترک ایران با پا کستان وافغانستان داشتم،اقتدار
وانگیزه باالی ماموران را برای حفظ ومراقبت از کیان وطن ستودم.
دیتر رومن خاطرنشان کرد :آنچه که ما را تحت تاثیر قرار داد ،روحیه
خوبی بود که برای حمایت خانواده و فرزندان شهدا در منطقه مرزی
در بین کارکنان وجود داشت ،در اصل حمایت از خانواده شهدا،
نشان از ارزشی دارد که در تمام مرزبانان منطقه به وفور یافت می
شد.وی بیان کرد :در بازدید از مرز ،تالش مرزبانان ایرانی و کشفیات
محموله های موادمخدر که از آن سوی مرزها به ایران وارد شده
بود را مشاهده کردم که بخش اعظمی از این مواد با هدف ورود به
اروپا قاچاق میشود.رئیس پلیس فدرال آلمان در خاتمه گفت :به
خوبی واقف هستم که فعالیتهای شما و همکارانتان و مزایای آن،
شهروندان و کودکان آلمانی را نیز بی نصیب نمیگذارد.

غرق شدن جوان  19ساله در ساحل پارسیان

جوان نوزده ساله بوشهری در ساحل شهرستان پارسیان غرق
شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،محمد رادمهر فرماندار
پارسیان گفت :این جوان که سا کن روستای ُمروع از توابع
شهرستان عسلویه استان بوشهر است ،به همراه دوستان
خود برای تفریح به سواحل شهر پارسیان آمده بود .وی افزود:
این جوان هنگام عکاسی بعلت طوفانی و مواج بودن دریا  ،از
صخره ای لیز خورد و در دریا غرق شد .فرماندار پارسیان گفت:
چند گروه غواصی  ،نیروهای خود جوش مردمی و نیروهای
نظامی در منطقه در حال جستجوی جوان غرق شده هستند
 .محمد رادمهر افزود:برای جستجوی بیشتر از بندرعباس مرکز
استان درخواست یک فروند بالگرد امداد و نجات هالل احمر
به همراه تیم نجات شده است .

دریافت مشاوره از طریق تماس با شماره های
 1490و 190

دریافت مشاوره از طریق تماس با شماره های  1490و /190
 40مرکز مشاوره دارویی در کشور فعال هستندبه گزارش
فارس،دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی دارو و سموم سازمان
غذا و دارو گفت :بیش از  40مرکز اطالع رسانی دارویی در کشور
مشغول به فعالیت هستند و مردم میتوانند از طریق برقراری
تماس با شماره های  1490و  190مشاورههای الزم را دریافت
کنند .یسنی بهمنش ،در خصوص نحوه دسترسی مردم به
مرا کز اطالع رسانی خدمات مشاورهای دارویی گفت :مرا کز
اطالع رسانی دارو و سموم( )DPICارائه دهنده نوعی خدمات
مشاورهای در مورد داروها و سموم هستند که مخاطبان
میتوانند از طریق یک خط تلفن با آن تماس بگیرند.وی
افزود :تعداد مرا کز اطالع رسانی داروها و سموم تا سال 1395،
بیش از  40مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاهی در
کشور مشغول به فعالیت هستند .تمامی این مرا کز در حال
حاضر با دو شماره  1490و همچنین  190و برخی از آنها عالوه
بر شماره های یاد شده با شماره ای مستقل ،پاسخگوی
تماسهای مردم و گروه پزشکی هستند.

براساستعامالتپلیسیتوانستیممتهمرابهداخل کشور بازگردانیم
و تحویل مقامات قضائی بدهیم که در نتیجه ،سحرگاه روز گذشته
این فرد که از عوامل اصلی پرونده فساد نفتی بود به مقامات قضائی
تحویل داده شد.وی تا کید کرد  :پلیس بین الملل مجرمان متواری
را رها نخواهد کرد و این پلیس مجرمان و متهمان فراری را با پیگیری
های مجدانه به کشور باز می گرداند و تحویل مقامات قضائی می
دهد.رئیس پلیس بین الملل ناجا همچنین به یکی دیگر از عملیات
این پلیس طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت :هفته گذشته نیز
یک مجرم میلیاردی از کشور آذربایجان به کشور استرداد شد.پرونده
فساد نفتی به بابک زنجانی مربوط می شود که در دوران تحریم،
مقادیری همچون نفت خام و میعانات گازی را از شرکت نیکو
(وابسته به شرکت نفت ایرانی ) خریداری کرد اما بابت خرید نفت ،
 2میلیارد و  60میلیون یورو به شرکت نفت ،بدهکار شد و به همین
منظور  ،پرونده ای در دادگاه تشکیل شد و این متهم اصلی نفتی در
نهایت به مجازات اعدام و رد مال محکوم شد.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت :هشدارهای
ستاد بحران استان در خصوص زلزله شب گذشته حاجی آباد
به دلیل وقوع پی در پی چند زمین لرزه است که باید مردم
آمادگی خود را افزایش دهند.علیرضا صفا افزود :هرچند زمین
لرزه های دو شب گذشته حاجی آباد خسارت مادی و انسانی
نداشته اما مردم باید آمادگی خود را حفظ کنند.وی ادامه
داد :استان هرمزگان از جمله استانهایی است که در معرض
بیشترین بالهای طبیعی قرار دارد و امسال تا کنون بیش از
 160زلزله را پشت سر گذاشته ایم و حجم خسارات وارده ناشی
از حوادث طبیعی به بیش از  60میلیارد ریال رسیده است.به
گفته این مسوول ،با توجه به قرارگیری استان هرمزگان در پهنه
لرزه خیز کشور و احتمال وقوع خطر زلزله و نیز احتمال وقوع
حوادث جوی مانند خشکسالی ،سیل ،سرمازدگی ،ریزگردها و
تحمیل و تاثیر تبعات ناشی از آن بر بخش های مختلف ،الزم
است مسووالن با مشارکت مردم نسبت به آموزش همگانی
و برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای سطح فرهنگ اقدام
نمایند.به گزارش شبکه های لرزه نگاری موسسه ژئو فیزیک
دانشگاه تهران ،پنج زلزله به ترتیب با قدرت دو و هفت دهم،
سه و دو دهم ،سه و یک دهم ،دو و چهار دهم و سه ریشتر در
مقیاس امواج درونی زمین شامگاه یکشنبه شهرستان حاجی
آباد را لرزاند.نخستین این زلزله ها در ساعت  19و  56دقیقه و
 24صدم ثانیه یکشنبه شب  26دیماه در عمق  10کیلومتری
زمین و در فاصله  18کیلومتری حاجی آباد و آخری نیز در
ساعت  21و  21دقیقه و  14صدم ثانیه در عمق  10کیلومتری و
در فاصله هشت کیلومتری حاجی آباد به وقوع پیوست.

مدیرعاملسازمانآتشنشانیبندرعباس

کشف بیش از  50تن انواع مواد مخدر
در مرزهای جنوب شرقی کشور
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رئیسکل دادگستری استان هرمزگان

یک دختر  18ساله که برای گرفتن عکس سلفی به پنجره طبقه  83یک هتل در
مسکو نزدیک شده بود ،سقوط کرد و در دم جان باخت.به گزارش ایرنا ،این حادثه
در محوطه مجموعه آسمانخراش های ماسکوا-سیتی و در ساختمان هتل برج اوکو
رخ داد.روزنامه ماسکوفسکی کامسامولتس روز یکشنبه نوشت :ماموران پلیس
سقوط هنگام گرفتن عکس سلفی را به عنوان علت احتمالی و اصلی حادثه بررسی
می کنند ،ولی گزینه احتمال بروز مشاجره بین قربانی و پدرش را را نیز در نظر دارند.
به نوشته روزنامه روسی ،دختر  18ساله پس از سقوط از پنجره هتل روی سقف یک
خودرو افتاد و در دم جان سپرد.شماری از کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر نیز
تصاویری از خودرو را پس از وقوع حادثه منتشر کرده اند.
مجموعه آسمانخراش های «ماسکوا-سیتی» در محدوده  100هکتاری منطقه
پرسننسکی در مرکز پایتخت روسیه واقع شده است.

سقوط از طبقه 83فرجام عکس سلفی

گــــــزارش خبــــری

به گزارش ایسنا ،حجتاالسالموالمسلمین ا کبری بیان کرد:
سودجویان برای تصرف و بهبهانههای مختلف دست به
سندسازی و جعل حرفهای میزنند و این اقدام ناشی از عدم
مستندسازی زمینهای ملی است.
وی گفت :در سال گذشته از اراضی دولتی به ارزش  490میلیارد
ریال رفع تصرفشده و با تالشهای صورت گرفته از ابتدای امسال
تا کنون ارزش رفع تصرفات به دو هزار میلیارد ریال رسیده است.
این مقام قضایی در استان هرمزگان بابیان اینکه انگیزه
سودجویان برای دخل و تصرف در این مواهب الهی و ثروتهای
ملی ازجمله دریا ،کوه  ،جنگل و  ...زیاد شده است ،تصریح کرد:
بر اساس قوانین جاری کشور وظیفه ساماندهی به این اقدامات
به شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی
وا گذارشده است و تمام تالش خود را به کار میبندیم تا دست
سودجویان را از این منابع گرانبها کوتاه کنیم.
حجتاالسالم ا کبری اظهار کرد :برای دستیابی به این مهم
،شورای حفظ حقوق بیتالمال تشکیلشده است که با جدیت
در عمل به وظایف قانونی خویش سبب شده تا روند تجاوز به
اراضی ملی و دولتی به نحو چشمگیری کاهش یابد.
رئیسکل دادگستری استان هرمزگان با اشاره ب ه پروندههای
حقوقی و تغییر کاربری در این شورا ،خاطرنشان کرد :در تخلفات
تغییر کاربری قلعوقمع زیادی صورت گرفته است و قلعوقمعها
هم به شکل کلی بوده و بهصورت جزئی نبوده است چرا که
عقیده داریم ا گر تخلفی صورت گرفته است باید بهصورت کامل
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فرمانده انتظامی هرمزگان گفت :با تالش ماموران انتظامی استان و با اجرای طرح
های مبارزه با قاچاق کاال و ارز طی یک هفته گذشته  114متهم در همین رابطه دستگیر و
پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار عزیزاهلل ملکی با اعالم این خبر اظهار داشت:
در همین مدت 657هزار و 220نخ سیگار540،متر پارچه 73،دستگاه لوازم صوتی و
تصویری 798،دستگاه لوازم خانگی233،هزار و  600لیتر سوخت4 ،تن و  900کیلو
برنج 596،عدد لوازم آرایشی9 ،هزار و  772ثوب البسه و  64رأس احشام قاچاق کشف
شد.وی با بیان اینکه ارزش ریالی اقالم قاچاق کشف شده  30میلیارد ریال برآورد شده،
تصریح کرد :در این زمینه  82دستگاه خودرو توقیف شده است.
فرمانده انتظامی هرمزگان ضمن تشکر از تعامل خوب مردم با نیروی انتظامی  ،از آنها
خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک قاچاق مراتب را برای پیگیری به
پلیس  110اطالع دهند.

گروه حوادث :
رئیسکل دادگستری استان هرمزگان گفت :میزان تصرفات اراضی در
بندرعباس و حاشیههای آن بسیار باالست و این تصرفات در غرب
بندرعباس به دلیل ارزش مالی زمینهای آن بیشتر است.
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