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خدای دروغین دستگیر شد

کشف  53میلیون نخ سیگار قاچاق

فرمانده دریابانی استان هرمزگان از کشف بالغ بر  53میلیون نخ سیگار قاچاق طی 10

جهان

ماه گذشته در مرزهای دریایی هرمزگان خبر داد.
به گزارش ایرنا،سرهنگ علی میرشمسی گفت :مرزبانان دریایی استان هرمزگان در
خود قرار داده و با اجرای چندین طرح عملیاتی بزرگ موفق شدند چندین باند وارد
کننده کاال به مرزهای دریایی هرمزگان را متالشی کنند.
وی افزود :مرزبانان استان هرمزگان با اشراف اطالعاتی وعملیاتی و نیز کنترل مرزهای
دریایی موفق شدند طی  10ماه گذشته  53میلیون و  683هزار و  100نخ سیگار قاچاق
را کشف کنند.
فرمانده دریابانی هرمزگان گفت :ارزش ریالی کاالهای دخانی مکشوفه در  10ماهه
گذشته بیش از  100میلیارد ریال برآورد شده است.

گــــــزارش خبــــری

در مناطق آزاد با تعدد مرا کز تصمیم گیر مواجه هستیم
پرونده شهدا محیط بان هرمزگانی به دیوان عالی کشور ارسال شد

به گزارش ایسنا حجتاالسالموالمسلمین محمدصادق ا کبری
در نشست رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور با
مقامات دادگستری هرمزگان ،افزود :محیطزیست و انواع آن
موردتوجه جدی بوده و هست و آنچه محیطزیست را تخریب
میکند همواره باید مورد نگاه جدی قرار بگیرد.وی بابیان اینکه
سه عامل آب ،خا ک و هوا نیاز مبرم در پایداری محیطزیست
کشور و جهان است ،تصریح کرد :آب مایه حیات است و نبود آن
باعث میشود تا موجود زندهای در جهان باقی نماند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید انواع آلودگی آبها
موردتوجه قرار بگیرد ،اضافه کرد :در استان هرمزگان انواع مظاهر
محیطزیست وجود دارد و ا گر دریای عمان و خلیجفارس آلوده
شوند و به آن توجه ای صورت نگیرد ،مشخص نیست چه
مصیبتی به دنبال دارد.
حجتاالسالموالمسلمین ا کبری بابیان اینکه ا گر قانونگذاری
محکم و اجرای آن صحیح نباشد همین نعمت خدادادی از بین
میرود ،عنوان کرد :خا ک از دیگر نعماتی است که بزرگترین
ثروت الهی بوده و هست و رایگان در اختیار بشر قرارگرفته اما
در حفظ آن متأسفانه کوششی نمیشود.وی با اشاره به اینکه
هوا از دیگر ضرورتهایی است که ا گر نباشد ا کسیژنی به انسان
نمیرسد ،اضافه کرد :یکزمان هوا رایگان در اختیار انسانها
قرار میگرفت اما در حال حاضر برای دریافت هوای پا ک باید
معاونعمرانياستانداریهرمزگان

ا كيپهاياجراييدستگاههايخدماترسانبرایبارندگی
در آماده باش کامل باشند
گروه حوادث :
معاون هماهنگي امور عمراني
استانداری هرمزگان گفت :طبق
پيش بيني هاي هواشناسي بارندگي
در روزهای آینده خيلي شديد است
و ا كيپ هاي اجرايي دستگاه هاي
خدمات رسان همچون آب ،برق،
مخابرات و هالل احمر و شهرداري در
آماده باش كامل باشند.

به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان ،عباس شيرخانلو
در چهارمين نشست شوراي هماهنگي مديريت بحران استان
هرمزگان با اشاره به هشدار هواشناسي و ورود سامانه بارش زا به
استان هرمزگان ،عنوان کرد :امیدواریم این سامانه بارشی منشاء
خير و بركت برای استان باشد و آسيب ها و خسارات به حداقل
ممكن برسد.
وی ادامه داد :طبق پيش بيني هاي هواشناسي بارندگي در
روزهای آینده خيلي شديد است و همه دستگاه ها باید آمادگي
الزم را داشته باشند و ا كيپ هاي اجرايي دستگاه هاي خدمات
رسان همچون آب ،برق ،مخابرات و هالل احمر و شهرداري در
آماده باش كامل باشند.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداری هرمزگان افزود :جلسات
شوراي هماهنگي مدیریت بحران شهرستان ها تشكيل شده و
از دستگاه ها خواسته شده به هشدارهاي صادره بيش از پيش
توجه الزم را به عمل آورند.
مديركل مديريت بحران استانداری هرمزگان نیز در این نشست

بیان داشت :سامانه بارشي فعال
جنوبي به استان وارد شده و در
مناطق غربي ،شمالي و مركزي
استان فعال خواهد بود.
علیرضا صفا افزود :این سامانه
سامانه طي چند روز آينده تقویت
می شود و شدت اين ناپايداري
ها طي روزهاي دوشنبه تا جمعه
است و احتمال آبگرفتگي معابر
و سيالبي شدن رودخانه ها و معابر وجود دارد و دستگاه هاي
اجرايي و فرمانداران باید تمهيدات الزم را اتخاذ کنند.معاون
اداره كل هواشناسي استان هرمزگان نیز در این نشست به ورود
دو سامانه بارشي فعال كه همزمان وارد كشور شده اشاره کرد و
بیان داشت :بر اين اساس يك اطالعيه و يك اخطاريه صادر شده
و به تمام دستگاه هاي اجرايي ارسال شده است.عارفی اضافه
کرد :اين توده از شمال و جنوب غربي استان هرمزگان وارد شده و
بارش باران از نيمه هاي امشب آغاز شده و به تناوب تا پايان وقت
جمعه ادامه خواهد يافت.
وی گفت :شدت بارندگي ها در روزهاي دوشنبه ،چهارشنبه و پنج
شنبه در مناطق غربي و شمالي استان است و بيشترين بارندگي
ها در شهرستان هاي پارسيان ،بستك و حاجي آباد خواهد بود.
معاون اداره كل هواشناسي استان هرمزگان تصریح کرد :بارش ها
همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود و باعث آبگرفتگي و سيالبي
شدن رودخانه ها می شود و تردد در مناطق مذكور را با مشكل
مواجه می کند.

وا کنش و توصیه سخنگوی ناجا به اصناف درباره ولنتاین
گروه حوادث :

سخنگو و معاون اجتماعی ناجا
درباره فروش اقالم مرتبط با ولنتاین
در برخی فروشگاهها اعالم کرد که
هماهنگیهای الزم در این خصوص
با اصناف مربوطه انجام شده و آنان
باید بر فعالیت این واحدها نظارت
کنند.
سردار سعید منتظرالمهدی در
گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به اینکه آیا پلیس درباره روز ولنتاین و
محصوالتی که در این روز در فروشگاهها عرضه میشود نظارت
میکند یا خیر ،گفت :سال گذشته نیز بخشنامهای جعلی از پلیس
را در این زمینه منتشر کردند .ما معتقدیم که در ایران اسالمی هر
روز ،روز ابراز محبت است و همه دنیا به دنبال این هستن که از
فرصتهای مختلف برای شادی و ابراز محبت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ما ایرانیان بیشترین فرصتها را برای جمع شدن

دور هم و ابراز محبت داریم،
اظهارکرد  :اینکه جشن تولد یا
جشن تکلیف میگیریم یک
همگرایی اجتماعی است و اتفاقا
توصیه دین ما نیز این است که به
یکدیگر محبت کنید و به یکدیگر
هدیه بدهید ولی این روابط باید
در چهار چوب شر ع و دین باشد.
سخنگوی ناجا درباره فعالیت
اصناف نیز گفت :واحدهای صنفی نباید نمادهایی داشته باشند
که مغایر قوانین و شر ع باشد و این موضوع مختص به تمام سال
است .در این مورد نیز با اصناف و صنوف هماهنگیهای الزم انجام
شده و خود اصناف باید نظارت کنند.وی با تا کید بر اینکه این یک
موضوع اجتماعی است ،گفت :در صورتی که الزم باشد پلیس هم
وارد خواهد شد ،اما اولویت ما این است که مسائل اجتماعی به
شکل اجتماعی حل و فصل شود.

شگرد برنده شدن در مسابقه رادیو
گروه حوادث :
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند کالهبرداری
کارت به کارت با ترفند گوینده رادیو به مبلغ چهار میلیارد ریال خبر
داد.به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار خشعلی کامرانی صالح،

گفت :در پی دریافت پرونده های متعدد کالهبرداری به شیوه
کارت به کارت ،پیگیری موضوع در دستور کار ماموران اداره جعل
و کالهبرداری پلیس آ گاهی قرار گرفت.وی افزود :در تحقیقات
مقدماتی ماموران مشخص شد که افرادی ناشناس با معرفی خود
به عنوان گوینده رادیو جوان ،پس از تماس با شهروندان و ادعای
اینکه به علت خوش حسابی در پرداخت هزینه تلفن ،برنده ۵۰
میلیون ریال هزینه سفر به عتبات عالیات شده اید ،پس از جلب
اعتماد ۴۰ ،نفر از شهروندان را با این شگرد خاص پای دستگاه
 ATMکشانده و کل موجودی کارت های آنان را به روش متقلبانه
به کارت خود انتقال می دادند.
سردار کامرانی صالح گفت :با انجام اقدامات اطالعاتی ماموران،
رد اعضای باند در خرمدشت کرج شناسایی و مشخص شد که
این افراد با کمک یکی از بستگانشان که در زندان است اقدام به
کالهبرداری و پولشویی می کنند.وی افزود :در ادامه ،شناسایی
محل های تردد و پاتوق متهمان و شناسایی رابطان آن ها ،در
دستور کار قرار گرفت تا اینکه رد اعضای باند در یک واحد آپارتمان
در خرمدشت کرج شناسایی شد.فرمانده انتظامی استان البرز
اظهار کرد :ماموران پس از تحت نظر قرار دادن آپارتمان مذکور و
اطمینان از حضور متهمان در منزل ،در یک اقدام غافلگیرانه تمام

گروه حوادث:

اعضای این باند که چهار نفر بودند را دستگیر کردند و در بازرسی از
این مکان ۱۳ ،عدد کارت هدیه ۲۵ ،دستگاه گوشی تلفن همراه،
سه عدد اسپری اشک آور ،تعداد زیادی سیم کارت ،مقداری
طال و جواهرات و یک دستگاه خودروی زانتیا کشف شد.سردار
کامرانی صالح گفت :متهمان پس از انتقال به پلیس آ گاهی با
توجه به مستندات و مدارک جمع آوری شده به ناچار لب به
اعتراف گشوده و اظهار داشتند؛ به پیشنهاد یکی از اقوامشان که
در زندان به سر می برد با تهیه کارت های بانکی ،شماره کارت ها
را در اختیار زندانی قرار می دادند و وی با معرفی خود به عنوان
گوینده رادیو از شهروندان به مبلغ چهار میلیارد ریال کالهبرداری
می کرد و بالفاصله همدستانش بیرون از زندان با خرید کارت
های هدیه یا طال و جواهرات و سکه و گوشی موجودی کارت را
خالی می کردند.
وی گفت :در پی استعالم ماموران مشخص شد که دو نفر دیگر از
همدستان باند مذکور با کارت های بانکی اقدام به خرید کرده اند
که در حال حاضر به اتهام کالهبرداری کارت به کارت در فردیس
دستگیر و در زندان به سر می برند.فرمانده انتظامی استان البرز،
گفت :با هماهنگی مقام قضائی متهمان از زندان به پلیس آ گاهی
منتقل شدند و به صراحت اعتراف کردند که از طریق آشنایی با
یک نفر اقدام به افتتاح حساب کرده و زمانی که وجوه کالهبرداری
به کارت ها انتقال داده می شد بالفاصله اقدام به خالی کردن
موجودی کارت می کردند که با توجه به اظهارات آن ها ،این
متهم نیز پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرد.

رزمایش آمادگی در برابر بیماری تب کریمه کنگو در
هرمزگان برگزار می شود

مادران معتاد متولد می
شوند« .بسیاری از آنان
کودکان نامشروع اند.
مادران آنها از سرنگ های
آلوده به ویروس  HIVمثبت
استفاده کرده اند .مادری
که با شرایط اعتیاد سرو کله
می زند ،مواد به او نمی رسد ،بیمار است ،تازه زایمان کرده ،رها
می شود ،دوباره کارتن خواب می شود و دوباره با دیگران ارتباط
برقرار می کند .در این شرایط سرنوشت کودک چه می شود؟»این
فعال حقوق کودک ادامه داد :متاسفانه حتی در مواردی نوزادان
معتاد پیش از تولد و پا کسازی ،دوباره درگیر اعتیاد می شوند و
شمار زیادی نیز به دلیل سوءرفتار والدین مورد آزار جسمی واقع می
شوند حتی شاهد مرگ ،کتک های شدید ،اووردوز ،اجاره دادن
برای تکدی گری ،قاچاق و فروش اعضای بدن بسیاری از این
کودکان بوده ایم«.زهرا افتخارزاده» مدیر موسسه ارتقای کیفیت
زندگی زنان آتنا نیز در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری
ایرنا ،ریشه افزایش کودکان معتاد و در معرض آسیب را ساختارهای
اجتماعی نامناسب و نواقص حمایتی و قانونی دانست.وی گفت:
این شرایط همانند استخری سوراخی است که قطره قطره در
آن آب ریخته می شود،کار سازمان های مردمی نیز همین است.
تا زمانی که بستر مناسب حمایتی از طرف دولت و نگاه علمی و
کارشناسی شده نباشد ،فعالیت سازمان های مردم نهاد نیز همان
قطره قطره ریختن آب در استخر سوراخ است.
«ما سامانه یکپارچه ای در این زمینه نداریم .مشکل بسیاری از
خیریه ها و سازمان ها این است که احساسی برخورد می کنند و
این کار باعث می شود افراد تحت پوشش اوضاعشان بدتر شود .ما
نیاز به موسساتی نداریم که کیسه مواد غذایی دست آنان بدهند.
تازیانه های اعتیاد بر تن رنجور کودکان
مدیر موسسه یاریگران خورشید همچنین ،در بیان چالش های
پیش روی کودکان معتاد به پژوهشگر ایرنا گفت :مشکل این
کودکان و زنان افزون بر اعتیاد ،فقر فرهنگی شدید است .ما مقابله
با اعتیاد را به آنان آموزش می دهیم .ما با خانواده هایی روبروایم
که مواد مصرف می کنند و آن را به دست کودکانشان نیز می دهند.
«همین اعتیاد سرمنشاء بروز رفتارهای پرخطر از طرف کودکان می
شود .این کودکان حتی پس از پا کسازی دوباره به خانواده های
خود سپرده شده و بسیاری از آنان بسته به میزان اعتیاد والدین ،از
 500تا یک میلیون تومان فروخته می شوند» .به گفته محمدحسنی
این گروه از کودکان ،بسیار ناسازگارند و ارتباط گرفتن با آنان دشوار
است.همچنین« ،لیال عبدالکریمی» مددکار اجتماعی و مدیر
داخلی انجمن حمایت از کودکان کار در گفت وگو با گروه پژوهش
و تحلیل خبری ایرنا ،خطرهای موجود برای کودکان متولد شده
از مادران معتاد را برشمرد.وی گفت :کودک متولد شده از مادر
مصرف کننده ،دارای ویژگی های جسمی و روانی خاصی از جمله
سر کوچک ،بی قراری
کمبود وزن ،عدم تناسب بین اعضای بدنِ ،
و تشنج ،تهوع و اسهال و استفراغ ،خمیازه و به طور کل نشانه های
خماری است«.این گروه از کودکان از نظر روحی نیز مشکل های
ویژه ای چون درماندگی دارند .به این صورت که کودکان همواره

اعتیاد کودکان و تولد نوزادان معتاد پدیده ای غیرقابل باور اما واقعی
در جامعه ایران است که متاسفانه تعداد آنها رو به افزایش است .به
گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ،افزایش تولد کودکان معتاد در
حالی رو به افزایش است که به گفته مسووالن و فعاالن این حوزه ،فقط
تنها همکاری و رسیدگی نهادها و سازمان های مردم نهاد از پیامدهای
منفی این آسیب خواهد کاست و مانعی بر سر راه افزایش تولد نوزادان
معتاد خواهد بود.

زنان و کودکان ،دو قشر پراهمیت در هر جامعه به شمار می روند؛
دهنده
زنان پرورش دهندگان اصلی و کودکان ،پایه های تشکیل
ِ
نسل های آینده یک کشور به شمار می روند .از این رو ،رویارویی
این دو قشر با کمترین آسیب های اجتماعی ،مانع دستیابی
جامعه به اهداف اصلی خود که همانا سالمت ،توسعه و پویایی
است ،خواهد شد.توسعه شهرنشینی در ایران در سال های
گذشته ،جامعه را با آسیب های جدی چون اعتیاد درگیر ساخته
است که متاسفانه زنان و کودکان نیز از این آسیب در امان نمانده
اند.نگران کننده تر آنجا است که بر پایه آمارهای نیمه رسمی و
غیررسمی تعداد کودکان و زنان معتاد رو به افزایش است و به گفته
کارشناسان و فعاالن حقوق زنان و کودکان در صورت بی توجهی،
روزبه روز دامنه آن گسترده تر خواهد شد.از نگاه کارشناسان حوزه،
کودکان معتاد از دو راه به گرداب اعتیاد می افتند؛ نخست از مادران
معتاد متولد می شوند و دوم پس از تولد میان والدین مصرف
کننده مواد مخدر ،خود نیز به دام اعتیاد می افتند .پدیده کودکان
معتاد ،در سال های گذشته به یکی از آسیب های اصلی جامعه
ایران تبدیل شده است.فعاالن سازمان های مردم نهاد و آسیب
شناسان اجتماعی ،حل معضل کودکان معتاد را در برخورد ریشه
ای و پیشگیرانه در مرحله نخست و اقدام های درمانی و حمایتی
مناسب در مراحل پس از ابتالی کودکان به اعتیاد ،جست وجو می
کنند.
چالش های آماری ،مانعی بر سر راه شناسایی
همچون سایر آسیب های اجتماعی ،آمار دقیق و رسمی از کودکان
معتاد وجود ندارد .به همین دلیل ،جسته وگریخته در فضای
رسانه ای کشور با آمارهای غیررسمی و تاییدنشده ای از زبان
مسووالن روبرو می شویم .خرداد ماه امسال بود که نوزاد معتادی
در چهار ماهگی قربانی اعتیاد مادر شد و در یکی از بیمارستان های
تهران فوت کرد.تهران به عنوان کالنشهری که انواع آسیب های
اجتماعی را در خود جای داده است ،آمار تولد روزانه سه تا چهار
نوزاد معتاد به خود اختصاص داده است.
مادران معتاد و شرایط نامناسب اجتماعی؛
کارشناسان در تشریح دالیل اعتیاد کودکان به دو عامل مهم
محیطی و مادرزادی اشاره می کنند؛ به این معنا که کودکان یا در
زمان جنینی و در رحم آلوده مادر ،معتاد شده اند یا در خانواده ای
چشم گشوده اند که پدر و مادر در آن مصرف کننده مواد مخدر
بوده اند.در این خصوص« ،مرضیه محمد حسنی» رییس موسسه
یاریگران خورشید در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا ضمن ابراز این
مساله که آمار مورد توافق بر سر تولد کودکان معتاد ،روزانه ،پنج
کودک است ،گفت :این کودکان آمار تولدشان رو به رشد است و
دارای شرایط ویژه ای اند .به طور قطع بسیاری از این کودکان از

رئیس پلیس آ گاهی تا کید کرد

آمادگی پلیس آ گاهی برای جلوگیری
از سرقت فیلم های سینمایی
سردار مقیمی از تاثیرگذاری فعالیت های فرهنگی و هنری در
کاهش میزان جرم و جنایت سخن گفت و افزود :فیلم هایی
نسازیم که جوانان به راه هایی دیگر کشیده شوند .در برخی
از فیلم های سینمایی شاهد آن هستیم که جوانان با خانم ها
رفیق می شوند و در فیلم می بینیم که هیچ تعهدی نسبت به هم
ندارند و به راحتی دزدی می کنند و ترویج چنین فرهنگی باعث
می شود تا شاهد وضعیت موجود در جامعه باشیم.وی با بیان
اینکه چقدر برای فرهنگ جوانان در جامعه کار کردیم و چقدر
فیلم ساختیم که جرم نکنند ،اظهار داشت :گاهی که فیلم می
بینیم و می پرسیم که انتهای فیلم چه شد ،می گویند انتهای
فیلم باز است .یعنی باید خودت تصمیم بگیری.سردار مقیمی
همچنین گفت :گاهی در انتهای فیلم های سینمایی نمی توان
نتیجه گرفت که آیا دزد و مرتکب جرم در فیلم کار خوبی کرده و
تامین شده یا پلیس او را دستگیر کرده و به مجازات رسیده است.
وی تا کید کرد :باز بودن انتهای فیلم باعث می شود تا هر کسی به
رای خود تفسیر کند ولی من نه به عنوان موافق یا مخالف چنین
فیلم هایی ،معتقدم با توجه به جرایمی که در جامعه وجود دارد،
کار فرهنگی خوبی در جامعه نشده زیرا به این صورت نباید شاهد
رشد چنین جرایمی در جامعه باشیم.
آمادگی برای جلوگیری از سرقت فیلم های سینمایی
سردار مقیمی با اعالم آمادگی پلیس آ گاهی برای کمک به اهالی
سینما و جلوگیری از قاچاق محصوالت فرهنگی و هنری گفت:
تابع چارچوب قانون مجازات اسالمی هستیم و ا گر در فضای

گروه حوادث:
رئیس پلیس آ گاهی نیروی انتظامی بر آمادگی این نیرو برای جلوگیری
از سرقت فیلم های سینمایی تا کید کرد و گفت :پلیس آ گاهی در این
ارتباط بصورت مستمر و قاطع پای کار است.

به گزارش ایرنا،سردار محمدرضا مقیمی افزود :سرقت سه ضلع
دارد که یک قسمت مربوط به سارق ،قسمتی دیگر مربوط به
فضای جرم و قسمت سوم مربوط به مالخر یعنی کسی است که از
مال سرقتی استفاده می کند.وی ادامه داد :ا گر فضا را در جامعه
برای سرقت آماده نکنیم ،هیچ کسی به سراغ دزدی نمی رود.
یعنی ا گر مالخری نباشد ،سرقتی صورت نمی گیرد و یک سارق
تا مالخر نداشته باشد و فضای جرمی برای او مناسب نباشد ،به
سراغ سرقت نمی رود و معتقدم حتی کسی که صاحب مال است،
به اندازه ای در این فضا مقصر است چون باید حواسش به مالش
باشد و فضای جامعه را برای سارقان فراهم نکند.سردار مقیمی
افزود :برای مالخری نیز باید کار فرهنگی کرد و بررسی کنیم چرا
گاهی مردم به سراغ اموال سرقتی می روند ،در حالیکه معتقدیم
خریدن مال دزدی و دیدن فیلمی که به صورت غیرقانونی توزیع
می شود ،حرام است.وی با بیان اینکه «همیشه به امید پلیس
نباشیم ،کمی هم کار فرهنگی کنیم» ،افزود :در صورتی که مردم
اعتقادی به این موضوع پیدا کنند که خرید مال دزدی نیز
حرام است ،هیچوقت حاضر نمی شوند از کنار خیابان سی دی
غیرقانونی بخرند.
فیلم هایی برای جلوگیری از جرم بسازیم

جدول کلمات متقاطع

دستگیری کالهبرداران مجازی در زندان

میــــــــز خبــــر

کودکان و نوزادان معتاد،
آسیبی که نیازمند
ساماندهی است

رئیسکل دادگستری استان هرمزگان

گروه حوادث :
رئیسکل دادگستری استان هرمزگان گفت :در استان هرمزگان جز
مناطق آزاد مشکل دیگری نداریم که این موضوع باید بهصورت
کشوری دیده شود زیرا حلوفصل این موضوع نه از عهده بنده و
نه استاندار برمیآید و در این مناطق با تعدد مرا کز تصمیم گیر مواجه
هستیم.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان پا کدشت از دستگیری فرد مدعی پیامبری و
خدایی خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیشپور دادستان عمومی و انقالب
شهرستان پا کدشت گفت :طبق گزارشهای واصله ،به دادستانی پا کدشت اعالم شد
که فردی با برگزاری کالسهای آموزشی که با اعتقاد انحرافی همراه است ،در سطح این
شهرستان اقدام میکند.وی افزود :این موضوع بالفاصله در دستور کار مسئوالن قضایی
این شهرستان قرار گرفت و نهایتا با رصدهای امنیتی و انتظامی ،این فرد که مدعی شده بود
در شکل و شمایل حضرت موسی (ع) آمده است ،دستگیر شد.دادستان عمومی و انقالب
شهرستان پا کدشت تصریح کرد :تحقیقات اولیه خیلی زود از ادعاهای این فرد کذاب پرده
برداشت و حا کی از آن بود که این فرد وقیحانه مدعی شده خداوند متعال است و در شکل و
شمایل حضرت موسی (ع) به زمین آمده تا مشکالت در کشورهای مختلف را حل کند.وی
به تشریح جلسات بازپرسی پرداخت و گفت :این فرد ادعا کرده که عذاب سختی در انتظار
همه کسانی است که از امر و دستورات من سرپیچی میکنند و همه باید از من اطاعت کنند،
چنانچه از دستوراتم اطاعت نکنند ،دچار عذاب سختی خواهند شد.دادستان عمومی و
انقالب پا کدشت در رابطه با آخرین وضعیت پرونده این فرد نیز تصریح کرد :متهم با قرار
قانونی بازداشت شده و اقدامات تحقیقاتی در حال انجام است.
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مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان از برگزاری
رزمایش آمادگی در برابر بیماری تب کریمه کنگو در هرمزگان
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان ،سید
عبدالمحمد سجادی در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش
آمادگی در برابر بیماری تب کریمه کنگو در هرمزگان ،اظهار
داشت :براساس ابالغیه نیروهای مسلح و با بررسی های
صورت گرفته رزمایش آمادگی در برابر بیماری تب کریمه کنگو با
همکاری ناجا ،سپاه و ارتش در هرمزگان برگزار می شود.وی با
تا کید بر لزوم همکاری همه دستگاهها در برگزاری این رزمایش،
ادامه داد :این رزمایش روز  29بهمن ماه سال جاری برگزار می
شود.مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان افزود:
به منظور برگزاری هر چه بهتر این رزمایش تیم ارزیابی قبل و
حین و بعد از رزمایش باید تشکیل شود تا کمبودها و ضعف
ها پایش و در جهت رفع آنها تالش شود.سجادی خاطرنشان
کرد :مدیریت منابع انسانی و تجهیزات موجود از موارد مهمی
است که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد.بیماری CCHF
یا تب خونریزی دهنده کریمه کنگو به عنوان یکی از بیماری
های کشنده بین انسان و دام است و گاو و گوسفند از جمله
حیوانات انتقال دهنده این بیماری هستند .

در تالش اند تا تحسین والدین خود را برانگیزند .آنان به دلیل بی
تفاوتی والدین نسبت به خودشان تالش های خود را برای انجام
کارهای مناسب بی نتیجه می بینند و به نوعی به درماندگی می
رسند».وی افزود :میان این کودکان ،افسردگی همراه با غم و اندوه
مشاهد می شود .اضطراب زیاد نیز از دیگر خصوصیت های کودکان
معتاد است .دلیل این مورد رفتارهای بی ثبات وغیرقابل پیش
ِ
بینی کودکان معتاد ،والدین آنان است که باعث می شوند کودک
به صورت دایمی نگران رفتارهای خود باشد.
دیگر ویژگی کودکان ،داشتن حالت تدافعی است زیرا هیچ گاه
شاهد ارتباط اجتماعی و میان فردی سالم و درستی از طرف
والدین خود نبوده اند .بیقراری ،کم ذهنی ،احساس گناه،
رفتارهای غیرواقعی ،ناتوانی در نه گفتن ،ترس ،نگرانی ،احساس
نیاز شدید به محبت ،مشکالت عاطفی و در نهایت مرگ ،دیگر
چالش های جسمی و روحی پیش روی کودکان معتاد متولد
شده از مادران معتاد به شمار می روند.محمدحسنی ،سازمان
بهزیستی را مسوول ساماندهی این جزییات عنوان کرد و از نبود
ارگانی مشخص برای پوشش دهی این معضل سخن گفت .وی
همچنین ،در پاسخ به دالیل افزایش کودکان معتاد با توجه به روند
رو به رشد سازمان های مردم نهاد ،اظهار کرد :تا ارگان های مسئول
شانه به شانه وارد نشوند حل این معضل ،شدنی نیست .ا گر قرار
باشد سازمان های مردم نهاد با یکدیگر تعامل نداشته باشند ،از
طرف مردم حمایت نشوند و سازمان های مربوطه هم مسئولیت
نپذیرند ،دست این سازمان ها نیز بسته است.
«ما بارها این نبود هماهنگی را بازگو کردیم اما بازخوردی نداشت.
بدون شک ،با همکاری ارگان ها ،پرونده فروش نوزادان کمرنگ
یا بسته خواهد شد .در نظر داشته باشید که اجرای این ابالغیه و
مساله پا کسازی تا االن به صورت جدی صورت نگرفته است».
این فعال حقوق کودک ،در بیان راهکارهای مبارزه با معضل
کودکان معتاد ،سازمان ها و ارگان های در پیوند با این گروه
کودکان در معرض آسیب را مسوول رسیدگی به این کودکان
از
ِ
دانست.وی در تشریح وظایف سازمان های مردم نهاد گفت :در
این باره ،چند موضوع مهم مطرح است .نخست ،کودکان معتاد
حتما باید پا کسازی شوند .دوم اینکه ،بسیاری از این کودکان،
نامشروع بوده و شناسنامه ندارند ،در نتیجه زمانی که مادر می
بیند ،فرزندش هویتی ندارد به راحتی آن را خرید و فروش می کند.
با توجه به این مساله ،نیازمند بررسی های حقوقی در این زمینه
ایم .یکی از فعالیت های این سازمان ها گرفتن شناسنامه به نام
مادر است .ا گرچه این اقدام شاید در آینده مشکل هایی برای
فرزندان ایجاد کند«.در این میان حتی ،مداخله نیروی انتظامی
هم برای رسیدگی به معضل این کودکان و مادران ،الزم است .این
کودکان نباید زیر هیچ عنوانی به خانواده های معتاد و بزهکارشان
سپرده شوند .درمان مادر و کودک باید به موازات هم صورت گیرد.

 2کشته و  2مصدوم در پی برخورد کامیون و سواری

تصادف یک دستگاه کامیون با سواری پژو  405موجب کشته
شدن دو تن و مصدوم شدن دو تن دیگر شد.به گزارش ایسنا
مسؤول فوریتهای پزشکی جاسک با اعالم این خبر گفت :در
ساعت  7صبح امروز بر اثر تصادف بین یک دستگاه سواری پژو
 405با یک دستگاه کامیون بنز در کیلومتر  100جاده جاسک
به چابهار در روستای سدیچ از توابع بخش لیردف جاسک2 ،
سرنشین پژو جان خود را از دست دادند و  2نفر دیگر مصدوم
شدند.مهراب افغانزهی ادامه داد :بر اثر این حادثه  2نفر از
سرنشیان خودرو پژو در دم جان باختند و  2تن دیگر مصدوم
و با اورژانس  115به تنها بیمارستان خاتماالنبیای شهرستان
جاسک منتقل شدند.این مقام مسئول خاطرنشان کرد :علت
این تصادف به گفته شاهدان عینی انحراف به چپ راننده پژو
و برخورد با کامیون اعالم شده است.

افتتاح پایگاه اورژانس  115بندر کنگ

همزمان با دهه مبارک فجر ،با حضور معاونین فرماندار و اعضاء
شورای شهر بندر کنگ و جمعی از مسئولین اداری ،پایگاه 115
بندر کنگ افتتاح و به بهره برداری رسید.دکتر قندیل گفت:
خوشحالیم که با همت و تالش مسئولین و خیرین و شهرداری
کنگ این پایگاه ایجاد و مورد بهره برداری قرار گرفت.وی افزود:
تنگناهای مالی و اعتباری هیچگونه خللی در خدمت رسانی
به مردم این منطقه برای ما ایجاد نکرده و بحمداهلل با کمک
مسئولین دانشگاه ،تحولی در حوزه بهداشت و درمان خواهیم
داشت.دکتر قندیل ابراز کرد :با ایجاد این پایگاه ،حضور
نیروهای فوریت پزشکی سریعتر و مسافت برای نجات جان
بیمار کاهش می یابد.

انهدام باند حرفه ای جعل سند نمره خودرو

فرمانده انتظامی نجف آباد گفت :اعضای یک باند حرفه ای
که تعداد  ۱۵دستگاه اتوبوس مسافربری و سه دستگاه سواری
را سند نمره کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.به گزارش
مهر ،سرهنگ محمدرضا خدادوست افزود :ماموران اداره
جعل و کالهبرداری پلیس آ گاهی شهرستان نجف آباد مطلع
شدند افرادی با راه اندازی یک تعمیرگاه غیر مجاز اقدام به
سند نمره کردن وسایل نقلیه می کنند که بررسی موضوع به
صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه داد :ماموران
پس از دریافت حکم قضائی به مجل اعزام شدند و  ۱۰دستگاه
اتوبوس بنز  ،سه دستگاه اتوبوس ولوو  ،دو دستگاه اتوبوس
اسکانیا ،یک سواری بنز  ،یک پژو و یک دستگاه سواری پراید
را که سند نمره کرده بودند کشف کردند.این مقام انتظامی
افزود :در این خصوص پنج متهم دستگیر و پس از تشکیل
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل
داده شدند.
سرهنگ خدادوست با اشاره به اینکه در بازرسی از تعمیرگاه
این افراد  ۴۸جفت پال ک و  ۲۵عدد تسمه حک شاسی کشف
شد اظهار داشت :این افراد قصد داشتند این خودروها را وارد
سامانه حمل و نقل کنند که با اقدام به موقع پلیس از این
اقدام جلوگیری شد.

مجازی اتفاقی بیافتد ،در پلیس فتا بررسی و رسیدگی می شود اما
آنچه در فضای حقیقی رخ می دهد و یک سرقتی به صورتی مادی
صورت می گیرد ،آمادگی کمک داریم و به صورت مستمر و قاطع
پای کار هستیم.
در کارهای فرهنگی کوتاهی کردیم
سردار مقیمی از کوتاهی در انجام کارهای فرهنگی برای جوانان
انتقاد کرد و گفت :در حالیکه می توانستیم با کمک فرهنگ
یعنی اخالق و ادب به جوانان کمک کنیم و قشری از آنان را که
تحصیلکرده هم هستند ،یاری کنیم.رئیس پلیس آ گاهی نیروی
انتظامی همچنین افزود :البته ممکن است درصدی از مجرمان
را افراد بیکار و بی پول تشکیل دهند ولی باید بدانیم ،این مسائل
نمی تواند تمام علت جرایم آنان باشد و ممکن است هر کدام
درصدی داشته باشد.وی با اشاره به افزایش نا گهانی میزان جرایم
در سال های اخیر گفت :در چند سال اخیر میزان جرایم  30تا 40
درصد افزایش داشته در حالیکه تا  10سال گذشته میزان افزایش
آن چهار تا پنج درصد بوده و مهمترین علت این افزایش تغییر
فرهنگ جامعه به ویژه جوانان است.سردار مقیمی افزود :ا گر در
دهه  80کیف خانمی را به سرقت می بردند ،فقط یک دزدی بود
اما امروز عالوه بر سرقت ،قمه هم می کشند یا با چاقو و زنجیر هم
حمله می کنند و علیه همشهریان خشونت به خرج می دهند،
درحالیکه فرهنگ همین جوانان در گذشته اینگونه بود که جای
خود را در اتوبوس به افراد بزرگسال می دادند.
تاثیر فضای فرهنگی و مذهبی در کاهش جرایم
سردار مقیمی گفت :در ماه مبارک رمضان یا ماه محرم یک فضای
فرهنگی و مذهبی در جامعه شکل می گیرد و در این ماه ها جرایم
کاهش می یابد و همه معتقدیم لقمه حالل در زندگی انسان تاثیر
دارد.وی افزود :حتی خوردن یک لقمه نذری باعث می شود تا
مدتی به دور خالف نرویم و ا گر در مجلسی نشستیم و دل هایمان
با آیات و روایات روشن شد تا مدتی ذهنمان متوجه آن است و به
دنبال خالف نمی رویم و در طول سال می توان چنین حرف هایی
را برای جوانان زد.
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افقی
-1خودداری از افراط وحد وسط را در پیش گرفتن-نام قدیم شهر
میناب-2ساز تیره-عددحمامی-فیلمی از داریوش فرهنگ با بازی
بهرام رادان ومرجان محتشم-3سپاس داشتن-نوعی از اجرای
موسیقی-نفس سیگاری-4تصدیق انگلیسی-واحدی درمقیاس
طول انگلیسی-چشم درچشم ودرمقابل هم-5چروک پوست بدن-
اتحادیه صنفی-مرتب و پشت سرهم-6نیزه کوتاه-واجب وضروری-
بخشی از کتاب اوستا-7دریای عرب-کلیسای جامع اوکراین-بخشش

چــــهرههــــــا

مسافر هواپیمایی در چین به دلیل اینکه هنگام بلند شدن هواپیما به موسیقی
گوش میداد ،زندانی شد.
به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران جوان ،مسافر هواپیمایی در کشور چین به دلیل
استفاده از تلفن همراه خود هنگام بلند شدن هواپیما و گوش دادن به موسیقی
بازداشت شد.این هواپیمای داخلی در حال به پرواز درآمدن به سمت پکن این
کشور بود که وانگ به دلیل گوش دادن به موسیقی در هواپیما بازداشت شد و بعد
از فرود آمدن هواپیما ،در اداره پلیس پکن به مدت  5روز در این اداره بازداشت
شد.گفتنی است؛ مسافر دیگری هم به نام ژانگ در همین هواپیما به دلیل تماس
تلفنی برقرار کردن در هواپیما هنگام پرواز ،در هواپیما بازداشت شد و به مدت  5روز
در بازداشتگاه اداره پلیس پکن به سر برد.

زندانی شدن به خاطر موسیقی گوش دادن

راستای تحقق شعار سال ،مبارزه با قاچاقچیان و سرباندهای قاچاق را در دستور کار

سرمایهگذاری کرد.عالیترین مقام قضایی در هرمزگان بابیان
اینکه خوشبختانه در هر سه بعد قانونگذاری و جرم انگاری شده
اما در به برخی آنها مجازات باید تأثیرگذار بیشتری داشته که
نیازمند بهروزرسانی برخی قوانین است ،افزود :محیطزیست را
بخشی از وظیفه شرعی و قانونی خود میدانیم و در این زمینه
موردی پیش نیامده که پروندهای معطل بماند و در سریعترین
زمان ممکن به موضوعات و پروندههای زیستمحیطی رسیدگی
میشود زیرا نباید در این مبحث بین جرم و رسیدگی فاصله
بیفتد تا آثار بازدارندگی آن از بین برود.
وی در خصوص پرونده دو شهید محیط بان هرمزگانی ،افزود:
در این پرونده مجموعه قضایی بهفوریت ورود کرده و با همکاری
نیروی انتظامی استان هرمزگان متخلفین شناسایی و دستگیر
شدند و تحقیقات انجام و دادگاه کیفری مورد را رسیدگی و حکم
قصاص قاتل صادر و دیگر فرد خاطی به حبس قانونی محکوم
شد که این پرونده با فوریت به دیوان عالی کشور ارسال و
امیدوارم بهزودی رأی آنها صادر شود.
حجتاالسالموالمسلمین ا کبری همکاری و هماهنگی بین
دستگاهها را بهواسطه درایت استاندار هرمزگان مناسب ارزیابی
کرد و گفت :در استان هرمزگان جز مناطق آزاد مشکل دیگری
نداریم که این موضوع باید بهصورت کشوری دیده شود زیرا
حلوفصل این موضوع نه از عهده بنده و نه استاندار برمیآید و
در این مناطق با تعدد مرا کز تصمیم گیر مواجه هستیم.رئیسکل
دادگستری هرمزگان در پایان مشارکت دادن مردم در بحث
محیطزیست را امری مهم و اولویتدار دانست و عنوان کرد:
بدون فرهنگسازی و مشارکت دادن مردم با اقدامات قانونی
و مجازات موفقیتی حاصل نمیشود پس باید از ورود سمنها
استقبال کرده و مسیر را برای آنها بازکنیم.

ایــران

ها ودهشها-8گذراندن وقت-اتومبیل کرایه کش شهری-9شهری
در آلمان-از روی بخت واقبال-بنده وشما-10اثری از نیکالس گوگول
نویسنده روسی-اجبار کردن-سلول و جرثومه-11رحم کننده-مرغان
خانگی-رشته کوهی در آمریکا-12اطراف و دوربر-از قطعات برقی
دراتومبیل-انس والفت-13درک ودریافت-جمع شبه-زشت چهره
و نازیبا-14واحدپول عراق-به معنی دام وتله-مهم تر-15آزادیخواه-
منظومه ای از عبید زا کانی.
عمودی
-1عالم معقوالت-سرگذشت وبیان چگونگی-2اسب چاپار-
ایتالیای قدیم-شوم وبدطالع-3شک کردن-جمع ولی-خرس
سماوی-4پیرامون دهان-برابر با سه کیلو-شهری دراستان
همدان-5عنصرتنفسی-فیلم نامه-معبدی باستانی در فیلیپین-6
شلوار زرهی جنگ های قدیم-روحانی وپیشوای دین یهود-
عضوپرواز پرنده-7درخت زبان گنجشک-بخت برگشتگی-از نام
های باریتعالی-8نمایش تلویزیونی دنباله دار-توت فر نگی-9
پدرشعرفارسی-خاموش و ظلمانی-از غالت-10الیه محافظ جو
زمین-گنبدکبود-مردم پست و بی سروپا-11ضعیف و الغر-سمی که
از میکروب ها مرتشح می شود-سطل آبکشی از چاه-12نام کوچک
میلرنویسنده آمریکایی وصاحب اثر حادثه درویشی-قاره بزرگ-
خاروخاشا ک-13باب روز-آنچه که برای دانستنش نیاز به تفکر
نباشد-تخم ارزشمند ماهی-14دو شب قبل-خالف حاشیه-جهت
ورزش باد-15طعنه و سرزنش-اثری از شیخ محمود شبستری.
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جریمه  300هزار ریالی تاکسیهای اینترنتی

رئیس پلیس راهور ناجا گفت :تا کسیهای اینترنتی اسنپ و
تپسی فاقد مجوز  300هزار ریال جریمه میشوند.جریمه 300
هزار ریالی تا کسیهای اینترنتی اسنپ و تپسی فاقد مجوزسردار
مهری رئیس پلیس راهور ناجا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
ت تا کسیهای اینترنتی اسنپ و تپسی،
جوان ،با اشاره به فعالی 
گفت :وظیفه ساماندهی و جابجایی بار و مسافر درون شهری
بر عهده شهرداریها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و
شهرسازی است ،به همین دلیل فعالیت تا کسیها باید زیر
نظر این دو مجموعه باشد.
وی در ادامه افزود :مکاتباتی در خصوص فعالیت تا کسیهای
اینترنتی با وزارت کشور صورت گرفته است و مقرر شده
جلسهای در شورای هماهنگی عالی ترافیک کشور برگزار
م نهایی در این خصوص گرفته شود.رئیس پلیس
و تصمی 
راهور ناجا در پایان گفت :فعالیت تا کسیهای اینترنتی
اسنپ و تپسی که فاقد مجوز از سوی شهرداریها و وزارت
راه و شهرسازی است ،ممنوع بوده و در صورت تردد به عنوان
مسافربر شخصی  300هزار ریال جریمه میشوند.
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