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هرمزگان

 //سال سی ودوم //

کشف پوشا ک خارجی قاچاق در بندرلنگه

جهان

نجات  23نفر از سا کنان گرفتار شده در آتش و دود
سازمان آتش نشانی بندرعباس درباره جزئیات این حادثه اظهار
داشت :ساعت 11و  20دقیقه شنبه گذشته آتشسوزی در یک
ساختمان  5طبقه سایت نایبند جنوبی به سامانه  125اعالم
شد که به سرعت 11نفر از مأموران ایستگاه  10آتشنشانی واقع
در شهرک پیامبر اعظم با  4دستگاه خودرو در محل اعالم خبر
حاضر شدند.
حسن امینی زاده ادامه داد :خودروی  405در پارکینگ ساختمان
مسکن مهر می سوخت و همچنین دود زیادی به طبقات باالیی
سرایت کرده و تعداد از سا کنان محبوس شده بودند .وی این را
هم اضافه کرد که آتشنشانان به سرعت عملیات امداد و نجات
را آغاز کردند و گروهی از آتشنشانان به پارکینگ رفتند و موفق به
مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به خودروها و سایر قسمتهای
ساختمان شدند ،همزمان گروهی دیگر از آتشنشانان به جستجو
در طبقات باالیی ساختمان پرداختند و در نهایت 23نفر ( ا کثر ا
زن و کودک) در میان دود گرفتار شده بودند را به سالمت به بیرون
از ساختمان هدایت کردند ،در این حادثه مورد مصدومیتی
نداشتیم.امینی زاده یادآور شد :این عملیات در ساعت  11و 48
دقیقه ظهر به اتمام رسید.وی علت حریق خودرو  405را در
دست بررسی خواند.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد؛

ضرورت برخورد به موقع با متخلفان برای آرامش بازار
گروه حوادث :

معاون وزیر دادگستری و سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی
گفت :اقتضای کار ما این است که ارائه گزارش را برای مردم
تسهیل کنیم به گونه ای که نیاز به مراجعه حضوری نباشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان تعزیرات
حکومتی ،دکتر عبدالعلی میرکوهی در همایش فصلی مدیران کل
این سازمان با بیان این مطلب گفت :در بخش حمایت از مصرف
کنندگان عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی باید به نحوی باشد
که مردم به آسانی بتوانند گزارشات خود را ارائه دهند و شاهد
رسیدگی سریع و اجرای قاطع حکم باشند و ا گر به این صورت
نباشد افراد حتی با مواجهه با تخلفات تعزیراتی دیگر اقدام به
گزارش و پیگیری نمی کنند و در نتیجه متخلفین ترغیب می
شوند و تنظم بازار را بر هم می زنند و این مساله به آشفتگی و بی
نظمی در فضای بازار کمک خواهد کرد.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که طبع
کار سازمان تعزیرات با دستگاه قضا و قوه قضائیه متفاوت است،
افزود :در دستگاه قضا ترغیب طرفین پرونده به مصالحه و یا
داوری به نحوی مطلوب و پسندیده است اما در موارد مربوط به
تعزیرات و برخورد با متخلف و متهم به این نحو به خصوص در
مواردی از قبیل گرانفروشی و قاچاق کاال و ارز کار صحیحی نیست
و باعث منفی شدن و تبعات سوء برای جامعه و ترغیب متخلفین
می شوند.وی با بیان اینکه نمی توان تنها توازن عرضه و تقاضا را
تنها راه حل مشکل دانست ،افزود :اینگونه نیست که فکر بکنیم
ا گر عرضه و تقاضا تنظیم شود ،مشکل حل خواهد شد بلکه باید
همه ی امور به موازات هم و به نحو احسن انجام شود .اقتضای
کار ما این است که ارائه گزارش را برای مردم تسهیل کنیم به گونه
ای که نیاز به مراجعه نباشد.
معاون وزیر دادگستری همچنین ادامه داد :باید به جهتی پیش
برویم که مردم با استفاده از سیستم های ارتباط جمعی بتوانند

شکایات خود را مطرح کنند و بدانند که پیگیری می شود؛ خود
این امر افراد را ترغیب می کند تا به محض مشاهده تخلف به
سازمان تعزیرات گزارش ارسال کنند.
مبارزه با قاچاق تکلیف شرعی و قانونی دستگاه های
نظارتی
وی در مورد اهمیت مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت :تجربه
ها نشان داده است که قاچاق کاال و ارز ضربه های فراوانی از قبیل
بیکاری ،بی نظمی را بر پیکر جامعه وارد می کند و در نهایت یاس
و ناامیدی مردم را به همراه دارد .با توجه به آثار شوم معضل
قاچاق ،تکلیف شرعی و قانونی ما و دستگاه های ذی ربط است
که تالش های خود را برای مقابله با این مساله انجام دهیم و از
ظرفیت همه به صورت کامل ااستفاده شود تا به بهترین وجه
ممکن مبارزه صورت گیرد.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به نزدیک شدن ایام
نوروز اظهار داشت :در رابطه با پایان سال و برنامه ویژه عید نوروز
برنامه ریزی هایی انجام شده و پیش بینی ها صورت گرفته است
و امیدواریم کارها بر روی روال پیش برود و تجربه ها نشان می
دهد که این فعالیت ها هر ساله باید بهتر انجام شود البته با توجه
به این که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم باید در
نظر داشت که از هر گونه سوء استفاده جلوگیری شود.
ضرورت برخورد به موقع با متخلفان برای آرامش بازار
وی در پایان با بیان این مطلب که در مورد کاالهای اساسی مورد
نیاز مردم تدابیر الزم پیش بینی شده است ،عنوان کرد :در آخرین
کار گروه تنظیم بازار در مورد کاالهای اساسی و اقدام ضروری
تدابیر الزم اتخاذ شد و کاال به اندازه کافی پیش بینی شده و
عرضه خواهد شد و همچنین در مورد خدمات مسافرتی از جمله
هواپیما ،قطار ،بلیط و هتل ها نیز مواردی پیش بینی شده و تنها
باید قیمت گزاری ها در بازار کنترل و با متخلفین برخورد به موقع
صورت گیرد تا آرامش پایان سال حفظ گردد.

میــــــــز خبــــر

تشییع پیکر 2شهید پلیسراه در حاجیآباد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت :در سال  ۹۶نیازی به راه اندازی
سامانه جدید برای مبارزه با قاچاق نیست.به گزارش مهر ،قاسم

با حضور امام جمعه ،فرماندار ،نیروهای نظامی و انتظامی
حاجیآباد مراسم تشییع پیکر  2شهید پلیسراه گهکم و بخش
احمدیبرگزار شد.به گزارشخبرگزاریفارساز بندرعباس،رئیس
اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان حاجیآباد
با اشاره به علت شهادت این دو افسر پلیسراه اظهار داشت:
متأسفانه یک خودروی سمند با سرعت غیر مجاز به یکی از
ماموران پلیسراه حاجی آباد  -سیرجان و مأموران راهداری که
جهت بازگشایی راه در این حادثه حضور داشتند ،برخورد میکند
که علی طالبیگی گروهبان دوم وظیفه اهل شهرستان سیرجان
در این حادثه به فیض شهادت نائل آمد.علیرضا میرزایی افزود:
همچنین شب گذشته در بخش احمدی حاجیآباد خودرو
پلیسراه در محدوده بخش احمدی حاجی آباد واژگون شد و
بهزاد ابراهیمزاده گروهبان یکم از ماموران پلیس راه نیز به دلیل
شدت جراحات وارده دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت
رسید.

خورشیدی در نشست خبری با تا کید بر اینکه سامانه هایی که برای
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورد نیاز بوده ،همگی مشخص و طراحی
شده اند ،گفت :این سامانه ها در حال تکمیل شدن است و به نظر
نمی رسد که برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،نیازمند اضافه شدن
سامانه جدیدی باشیم.
نیاز به سامانه جدید برای مبارزه با قاچاق نداریم

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود :در سال  ۹۶کما کان
همچون سال جاری ،اولویت خود را به مبارزه پیشگیرانه با قاچاق
کاال و ارز اختصاص خواهیم داد و در مبادی مرزی ،مرزها ،سواحل،
و جاده های مواصالتی و انبارهای محل نگهداری کاال نیز بر اساس
اولویت ،در سال آینده عمل خواهیم کرد.وی تصریح کرد :هم
ا کنون برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ده سامانه و  ۳۷زیرسامانه
طراحی شده که جریان گردش کاال و پول را رصد می کند و به نوعی
کار را شفاف و شناسنامه دار کرده است.
بنابراین هر چه سامانه در معماری کالن جریان تجاری کشور الزم
بود ،پیش بینی شده است.به گفته خورشیدی ،حجم قاچاق
کاال در سال های  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۳را به ترتیب  ۲۵و  ۱۹میلیارد دالر
بوده که این رقم سال قبل به  ۱۵.۵میلیارد دالر کاهش یافته است؛
همچنین کشفیات قاچاق نیز  ۱۲۰درصد رشد را نشان می دهد.
بر این اساس دستگاه های کاشف در سال های  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴به
ترتیب یک هزار و  ۸۰۰و پنج هزار میلیارد تومان کاالی قاچاق کشف
کردند که این رقم با  ۱۲۰درصد افزایش در  ۱۰ماه نخست امسال به
 ۱۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی اظهار داشت :همچنین  ۲۵۶هزار بازرسی در سطح عرضه
صورت می گیرد که نسبت به سال گذشته  ۱۰درصد رشد داشته
و بر اساس آن ۱۲ ،هزار پرونده تشکیل شده است؛ ضمن اینکه ۱۴
میلیارد تومان کاالی مکشوفه قاچاق امحاء شد و این رقم در  ۱۰ماه
نخست امسال به بیش از  ۷۴میلیارد تومان رسیده است؛ در عین
حال درآمدهای حاصله نیز در سال های اخیر رشدی قابل مالحظه
داشته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق

نجات جان مادر باردار در منطقه رویدر

اسکله غیرمجاز نداریم

سقف انتقال ارز برای صرافی ها

خورشیدی با اشاره به ابالغ بخشنامه بانک مرکزی در مورد نقل
و انتقال ارز گفت :نقل و انتقاالت ارزی کشور در گذشته به سبب
تحریمهای بین المللی توسط صرافیها انجام میشد که این امر
با توجه به بخشنامه بانک مرکزی ،این اختیار از صرافی ها سلب
شده؛ اما ا کنون سقف انتقال ارز توسط صرافیها معین شده است
و چنانچه هر صرافی بیش از سقف مجاز انتقال انجام دهد با آن
برخورد خواهد شد.خورشیدی گفت :سامانه های پورتال ارزی
کشور ساماندهی شده و دو سایت سنای  ۱و سنای  ۲به این امر
اختصاص پیدا کرده است.
بر این اساس ،کل صرافیها باید معامالت خود را در سنای  ۲ثبت
کنند؛ البته این امکان وجود دارد که بانک مرکزی تعهدات ارزی
فعاالن اقتصادی را پایش کند و به صورت آنالین آمار میزان واردات
کاال توسط تاجران را داشته باشد.وی افزود :این سامانه حتی
میتواند میزان باقیمانده ارز آنها را در سیستم خود داشته باشد.
بانک عامل نیز به این اطالعات دسترسی دارند؛ بر این اساس در
 ۱۰ماه نخست امسال  ۱۰میلیون دالر به صورت فیزیکی کشفیات ارز
داشتیم و در بخش معامالت غیرقانونی ارزی نیز با همکاری وزارت
اطالعات سه میلیارد دالر کشفیات داشتیم.

اسکله غیرمجاز نداریم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود اسکله های غیرمجاز در
کشور گفت :در خصوص وجود این اسکله ها تحقیق های گسترده
انجام شده است و هیچ اسکله خاصی  -به آن مفهوم که در رسانه
ها مطرح شده  -گزارش نشده است.سخنگوی ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرکی حذف نمی
شوند؛ گفت :این سامانه از جمله اصلی ترین موضوع مواد پنج و ۶
قانون مبارزه با قاچاق کاالست که مجموعه گردش تجاری کشور
به صورت شفاف در آن ذکر می شود؛ در عین حال برداشت هایی
نادرستی از مکاتبات وزارت صنعت و اقتصاد به وجود آمده است اما
این سامانه در بین سامانه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله
سامانه های پیشرو به شمار می رود.

برای نگهداری کاالهای قاچاق انبار کم داریم

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به پرسشی در
مورد انبار کاالهای قاچاق و اینکه بخشی از این کاالها به دلیل انبار
شدن در سالهای طوالنی ،دچار آسیب دیدگی شده اند ،گفت:
کاالهای مکشوفه در انبارهای عمومی کشور مربوط به سال های
پیش از  ۱۳۹۱و حتی برخی کاالها مربوط به سال های  ۱۳۸۴و
 ۱۳۸۵است؛ بر همین اساس ،در این زمینه به تازگی کمیته ای با
مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشکیل شده و
ماموریت یافته است که مجموعه کاالهایی که در انبارهای عمومی
نگهداری می شوند را تعیین تکلیف کند.
خورشیدی با اشاره به اینکه با کمبود انبار برای نگهداری کاالهای
مکشوفه مواجهیم ،گفت :کاالهای مکشوفه ا کنون در انبارهای
سازمان اموال تملیکی ،گمرک و انبارهای عمومی نگهداری می
شود و حتی در برخی شهرستان ها به دلیل نبود انبار ،اما کنی برای

رجیستری گوشی های تلفن همراه از تیر ۹۶

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد اجرای طرح
رجیستری گوشی های تلفن همراه گفت :این طرح ا کنون کامال
مورد تائید دستگاه های متولی قرار گرفته و فراهم سازی مقدمات
آن از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته است؛ بر این اساس از
ابتدای امسال تا کنون ،تجهیزات الزم برای اجرای این طرح آماده
سازی ،تست ها انجام و پاسخ های الزم اخذ شده است.وی اظهار
داشت :طرح رجیستری از ابتدای تیرماه سال آینده بطور کامل
عملیاتی می شود؛ این در حالی است که در  ۱۰ماه نخست امسال
 ۲۱۰هزار دستگاه گوشی تلفن توسط دستگاه های عضو ستاد کشف
شده است که این رقم نسبت به سال گذشته  ۲۰درصد رشد داشته
است؛ به هرحال با اجرای طرح رجیستری ،به طور کامل از واردات
گوشی تلفن همراه قاچاق به کشور جلوگیری می شود.

انبار کرایه می شود.
وی گفت :براساس قانون ،پرونده های قاچاق باید حدا کثر در
مدت یک ماه تعیین تکلیف شود اما واقعیت اینکه ا کنون متوسط
رسیدگی به پرونده های قاچاق حدود  ۲.۵ماه است.خورشیدی
با بیان اینکه در میان مجموعه ورودی کاالهای قاچاق ،سواحل
 ۲۵۰۰کیلیومتری جنوب کشور و خالهای مرزی و مبادی رسمی
با احتساب معافیت های ملوانی و مرزنشین ها ،معابر کوله بری،
مناطق آزاد بیشترین سهم را دارند؛ این در حالی است که کارگروه
ویژه مرزنشینان وزارت کشور  ۱۲معبر کوله بری را مشخص کرده
است و به دنبال مسایل و مشکالتی که در مورد کوله بری اتفاق
افتاد؛ ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیشنهادی را به دولت تقدیم
کرده است؛ همچنین مجلس شورای اسالمی نیز طرحی را برای
ساماندهی معابر کوله بری به هیات رئیسه داده است که امیدواریم
با تصویب این طرح ها ،شرایط کوله بری در کشور ساماندهی شود.
خورشیدی افزود :کوله بری زیبنده مرزنشینان نیست و امیدواریم
با طرح های توسعه پایدار مرزهای کشور ،معیشت پایداری از طریق
اشتغال سالم و پا ک فراهم شود؛ از همه مهمتر این که مرزنشینان
حق دارند از تجارت قانونی و مزیت های مرزی برخوردار شوند؛ آنچه
ا کنون اتفاق می افتد ،سواستفاده برخی افراد سرمایه داری است
که با اجیرکردن کوله بران ،از آنها سواستفاده می کنند.
سازمان محیط زیست مستندات حرف های ابتکار را نفرستاد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص ادعای رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست هم گفت :مکاتبات زیادی با این
سازمان انجام شده اما تا این لحظه هیچ پاسخی به نامه های ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر دریافت اطالعات و مدارک خا ک
قاچاق دریافت نشده است.
وی افزود :صادرات مواد و خا ک های معدنی از جمله کلینکر (مواد
اولیه تولید سیمان) قانونی بوده و با توجه به تحقیقات انجام شده،
هیچ موضوعی در ارتباط با قاچاق خا ک گزارش نشده است؛ اما به
هرحال ،از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست شده است
که مستندات خود را مبنی بر قاچاق خا ک به ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ارایه کند اما تا کنون ،هیچ اطالعاتی از این سازمان
دریافت نکرده ایم.

نوزادانی که با مدرک جعلی از ایران خارج می شوند

زنان بیشترین تماسگیرندگان با خط ملی اعتیاد

آنکه در ده ماهه سال  95بیش از  330هزار نفر با سامانه تلفنی
خط ملی اعتیاد تماس گرفتهاند و به حدود  320هزار نفر (98.32
درصد) آنها پاسخ داد ه شده است گفت :این در حالیست که
میزان تماسها و پاسخگوییها نسبت به مدت مشابه سال
گذشته رشد داشته به طوریکه در سال  94بیش از  310هزار تماس
با سامانه خط ملی اعتیاد برقرار شده که به حدود  300هزار تماس
( 98.26درصد) پاسخ داده شده بود.وی همچنین از راه اندازی
«سیستم رصد» در سامانه خط ملی اعتیاد خبر داد و گفت :هر
چقدر بتوانیم پاسخگوییها را افزایش دهیم شاهد کاهش پشت
نوبتیها خواهیم بود و در سال جاری نیز به علت نصب سیستم
رصد در سامانه خط ملی اعتیاد از ابتدای سال جاری توانستیم به
همکاران خود در این سامانه امکان رصد پشت خطیها را بدهیم
تا به این ترتیب آنان مدت زمان مشاوره خود را بهتر مدیریت
کنند.
زنان بیشترین تماسگیرندگان با خط ملی اعتیاد
رئیس مرکز توسعه ،پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی
کشور در خصوص جنسیت تماس گیرندگان نیز گفت :طی ده
ماهه سال جاری به طور میانگین زنان بیش از  80درصد تماسها
را به خود اختصاص دادند؛ این در حالیست که در میان زنان
تماس گیرنده با این سامانه تنها حدود  5درصد آنها خود مصرف
کننده بودند و سایر آنها در رتبه اول همسران (حدود  33درصد
تماسها) و در رتبه دوم مادران (حدود  29درصد تماسها)
مصرف کنندگان بودند.رضازاده در ادامه با تا کید بر آنکه سامانه
خط ملی اعتیاد سامانه درمان و پیشگیری از اعتیاد است و به
این ترتیب افراد سالم بیش از مصرف کنندگان با آن تماس
میگیرند ،در خصوص بیشترین مسائل و مشکالت مطرح شده
با این سامانه گفت :راهنمایی در خصوص خدمات درمانی،
درخواست ارجاع به مرا کز اقامتی میان مدت ،تماس جهت
دستگیری افراد مبتال به اعتیاد به دلیل ایجاد مشکالت متعدد
ناشی از مصرف مواد مخدر و یا محرک توسط خانواده و یا آشنایان
آنان و همچنین آ گاهی رسانی در خصوص نحوه اطالع رسانی و
راضی کردن فرد مصرف کننده برای مراجعه به درمان از بیشترین
مسائل مطرح شده با خط ملی اعتیاد بودهاند.
وی ادامه داد :سوال در خصوص عالئم ظاهری ،رنگ ،بو و  ...مواد
مخدر و محرک گونا گون نیز از دیگر علل تماس با این سامانه تلفنی
بوده این در حالیست که از اهداف اصلی خط ملی اعتیاد ارائه
خدمات مشاوره و راهنمایی به مصرف کنندگان و خانوادههای
آنان ،رصد چگونگی و زمان شروع و شیوع هر یک از مواد مخدر
و محرک مصرفی در کشور و سرانجام سیاستگذاریهای صحیح
مبتنی بر شواهد عینی است.رئیس مرکز توسعه ،پیشگیری و

مدیر اجرایی معاینهفنی خودروهای سبک کشور از خطای سیستمی در صدور جریمه
برای خوردوهای دارای معاینهفنی معتبر خبر داد.سعید قیصر مدیر اجرایی معاینهفنی
خودروهای سبک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت :بعضی از
مالکان خوردوها اظهار داشتند با وجود اینکه خودروی آنها دارای معاینهفنی است اما
توسط دوربینها جریمه شدند.
وی گفت :در بررسیهای صورت گرفته و رسیدگی به شکایات مالکان خودروها مشخص
شد  90درصد این جریمه درست بوده و مالکان خودروها از طریق مبادی غیرقانونی اقدام
به اخذ برگه معاینهفنی کردند.
مدیرعامل اتحادیه سازمانهای حملونقل همگانی کشور ،افزود10 :درصد جریمهها به
دلیل خطای سیستمی بوده که دلیل آن هم عدم اتصال مرا کز در برخی شهرها به سامانه
سیمفا است.
اجرایی معاینهفنی خودروهای سبک کشور در پایان بیان کرد :جریمه آن دسته
ازخودروهایی که معاینهفنی دارند و به دلیل خطای سیستمی توسط دوربینها اعمال
قانون و جریمه شدند بخشیده خواهد شد.

گروه حوادث:

«شیشه» همچنان در صدر تماسها با خط اعتیاد

گروه حوادث :
رئیس مرکز توسعه و پیشگیری
و درمان اعتیاد سازمان
بهزیستی کشور ضمن اشاره
به تماسهای برقرار شده
با خط ملی اعتیاد گفت:
تماسهای مرتبط با مصرف
محرک «شیشه» همچنان در
صدر بوده و پس از آن «تریا ک»
و «هروئین» در رتبههای دوم و
سوم تماسهای مرتبط با این
سامانه قرار گرفتند.به گزارش ایسنا،مجید رضازاده ،ضمن بیان

ایــران

درمان اعتیاد سازمان بهزیستی
کشور همچنین اظهار کرد:
حدود  40درصد تماسهای
برقرار شده با خط ملی اعتیاد
به مرا کز درمانی ارجاع داده
میشوند این در حالیست که
این سامانه قابلیت پیگیری
تماسها را ندارد زیرا این
تماسها یکطرفه بوده و افراد
به علت بی اعتمادیهای
موجود از در اختیار گذاشتن
اطالعات خود پرهیز میکنند اما به طور معمول بسیاری از آنها
مجددا با سامانه تماس میگیرند.رضازاده همچنین خاطرنشان
کرد :مردان حدود  20درصد تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد
هستند این در حالیست که حدود  95درصد آنان خود مصرف
کنندهاند.
 30تا  40سالهها بیشترین تماسگیرندگان با خط اعتیاد
وی در خصوص گروه سنی تماس گیرندگان با این سامانه اظهار
کرد :گروه سنی  30تا  40سال بیشترین تماسها را با این سامانه
برقرار میکنند.رئیس مرکز توسعه ،پیشگیری و درمان اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان آنکه تماسهای مرتبط با
شیشه با حدود  45درصد تماسها در صدر تماسهای برقرار شده
با این سامانه بوده و سپس تریا ک و هروئین در رتبههای بعدی
آن قرار گرفته است گفت :این به معنای افزایش مصرف شیشه
نیست بلکه به معنای نگرانی خانوادهها از گرایش فرزندانشان به
این مواد و یا سایر نگرانیهای موجود است.
پرسش تماسگیرندگان با خط اعتیاد در خصوص مصرف
ترامادول
وی همچنین عنوان کرد :این در حالیست که در خصوص
«ترامادول» نیز تماسهای زیادی با خط ملی اعتیاد میشود
که از میان تماسهای برقرار شده یا مصرف کنندگانی هستند
که خواهان آ گاهی از مرا کز ترک و ارجاع به مرا کز درمانی هستند
و یا در خصوص آثار و پیامدهای مصرف ترامادول پرسشهایی
را دارند.رضازاده همچنین با بیان آنکه تهران در صدر تماس
با این سامانه است افزود :پس از تهران به طور میانگین
استانهای چهارمحال و بختیاری ،مازندران ،مرکزی ،خراسان
شمالی بیشترین تماسها را با این سامانه داشتهاند.وی ادامه
داد :استانهای ایالم ،کهگیلویه و بویر احمد و یزد نیز کمترین
تماسها را به خود اختصاص دادهاند.رئیس مرکز توسعه،
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد:
نمیتوان از میزان تماسهای هر استان این چنین استنباط کرد
که استانی که بیشترین تماس را دارد اعتیاد در آن شیوع بیشتری
را داشته و بالعکس بلکه ممکن است عواملی چون آ گاهی مردم
از فعالیت خط ملی اعتیاد و تبلیغات بهتر در خصوص این سامانه
در آن استان باعث افزایش تماسها در آن استان باشد.رضازاده
همچنین با اشاره به راه اندازی «کارزارهای رسانهای شیشه»
گفت :این کمپینها در استانهای مازندران ،چهار محال و
بختیاری ،خراسان شمالی ،یزد ،گلستان و  ...برگزار شد که پس از
آن شاهد افزایش تماس در آن استانها بودیم.
به گزارش ایسنا خط ملی اعتیاد با شماره تماس  09628هم
ا کنون همه روزه از ساعت  8تا  20پاسخگوی تماس گیرندگان در
سراسر کشور است.

چــــهرههــــــا

در پی حریق خودرو در شهرک پیامبر اعظم رخ داد

بیش از  ۵۰نفر از کارکنان بیمارستانی در شهر ناپل در ایتالیا به دلیل غیبت در
زمان کار توسط پلیس بازداشت شدند.به گزارش ایسنا ،به گفته پلیس این افراد
در زمانی که قرار بوده در محل کار خود حاضر باشند ،با وجود اینکه کارت ورودی
آنها حاضر زده شده بود ،مشغول انجام کاری دیگر از جمله بازی تنیس ،آشپزی
یا خرید بودهاند.این افراد در بازداشت خانگی هستند اما به دلیل مشکل کمبود
نیرو در بیمارستان ،تنها میتوانند برای انجام کار به بیمارستان بروند و دوباره به
خانه بازگردند.تحقیقات پلیس بیش از دو سال زمان برد و در این ارتباط  ۹۴نفر
تحت بازجویی قرار گرفته اند.به گزارش یورونیوز ،بر اساس گزارش ها در میان
بازداشت شدگان  ۱۸پرستار ۹ ،تکنسین رادیولوژی و  ۱۱کارمند بخش بهداشت
و درمان بودهاند.

ِ
خانگی کارمندان بیمارستان
بازداشت
ِ

گــــــزارش خبــــری

گروه حوادث//اعظم رام
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جریمههای اشتباهی بخشیده میشود

فرمانده انتظامي شهرستان بندرلنگه از کشف هزار ثوب پوشا ک خارجي قاچاق به ارزش
بیش از یک میلیارد ریال خبر داد.به گزارش پايگاه خبري پليس سرهنگ «محمود حافظي»
گفت :در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماموران انتظامي ایست
بازرسی برکه سفلین ،حين کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه خودرو مزدا باری که
از مسير «بندرعباس به بندرلنگه» در حال حرکت بود مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وي افزود :ماموران در بازرسی از خودرو  ،هزار ثوب البسه قاچاق و فاقد هر گونه مدارک
گمرکي که به طور ماهرانه جاساز شده بود کشف کردند.حافظي ،ارزش محموله مکشوفه
را یک ميليارد و  450ميليون ريال عنوان و تصریح کرد :خودروي مذکور توقيف و یک متهم
نيز دراين زمينه دستگير و پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي
معرفي شد.فرمانده انتظامي شهرستان بندرلنگه با اشاره به اينکه قاچاق كاال پديده اي
است كه از جهات گونا گون ،حيات سالم اقتصادي و فرهنگي يك جامعه را تهديد مي كند،
تأ کيد کرد :پليس با تمام توان و جديت همواره آماده است با قاچاقچيان و مخالن نظم و
امنيت اقتصادي مقابله کند.

صدای آژیر خودروهای آتش نشانی در محوطه سایت نایبند
جنوبی شنیده می شود ،خودروی  405در حریق می سوزد
و دود غلیظی ،محیط را در بر می گیرد ،عده ای از نیروهای
آتش نشانی مشغول اطفائ حریق هستند و عده ای دیگر به
طبقات می روند و سا کنان آنجا را نجات می دهند...
ساعت 11و  20دقیقه شنبه  7اسفندماه ماموران ایستگاه شماره 10
شهرک پیامبر اعظم ،پس از اطالع از وقوع حریق ناشی از خودرو
 405در پارکینگ مجتمع مسکونی  5طبقه روی پیلوت در سایت
نایبند جنوبی ،به سرعت خود را به محل رسانند  .معاون عملیات
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دخترش را فروخته است«.ثریا» 35 ،ساله است 4 .فرزند داشته که
آخری آنها را فروخته است و از دو فرزند دیگر او نیز خبری نیست .او
از کرده خود به شدت پشیمان است اما ترسش از این است که به
جرم فروش فرزندش دستگیر شود.وی در گفت و گو با خبرنگار گروه
جامعه خبرگزاری میزان در رابطه با آشنایی خود با فردی که نسبت
به خرید فرزند او اقدام کرده است می گوید :زن که معتاد می شود
اساس و پایه زندگی به هم می ریزد .آدم معتاد حتی برای  100هزار
تومان هم که شده اقدام به هر کاری می کند .من نیز برای پول،
با اولین پیشنهادی که دریافت کردم ،بر سر جنینی که در شکم
داشتم معامله کردم.
ثریا می افزاید :زنان کارتن خواب ارتباط خوبی با هم دارند .من هم
زمانی که باردار شدم از یکی از همین زنان شنیدم که فردی هست
که اقدام به خرید نوزاد می کند .از طریق این واسطه ،با زنی آشنا
شدم که پیشنهاد خرید فرزندم را به من داد.وی در رابطه با رقم
پیشنهاد شده به او برای خرید نوزادش می گوید :به من گفته شد
که رقم ،بعد از سونوگرافی مشخص می شود .قیمت نوزاد پسر 7
میلیون تومان و قیمت نوزاد دختر  8میلیون تومان است اما روزی
که نوزادم به دنیا آمد ،در بیمارستان دسته ای پول به من داده شد
که وقتی آنها را شمارش کردم 2 ،میلیون و  100هزار تومان می شد.
دیگر کاری از دستم بر نمی آمد .آنهایی که به من وعده داده بودند،
روی قول خود نماندند و من هم توان گرفتن باقیمانده پول از آنها
را نداشتم.ثریا در خصوص وضعیت خانه ای که تا زمان زایمانش
در آنجا زندگی کرده است می گوید :روز اولی که وارد خانه شدم،
تجعب کردم .چندین زن در این خانه بودند که وضعیت مشابهی
با من داشتند .همه باردار بودند و همه معتاد .بعد از مدتی که
توانستم با آنها ارتباط برقرار کنم ،متوجه شدم که زنان زیادی به

گروه حوادث:
مادران باردار معتاد برای تامین مواد مخدر خود ،بر سر جنینی که در شکم
دارند معامله می کنند .رقم پرداختی به آنها اما به مراتب کمتر از مبلغی
است که قبل از فروش به آنها وعده داده شده است.

به گزارش میزان ،مقصد ،خانه ای در یکی از کوچه پس کوچه های
یکی از محالت جنوبی شهر تهران است.در این خانه ،صد ها نوزاد
خرید و فروش شده اند .نوزادانی که مشخص نیست تکلیف آنها
چه می شود.مادران معتاد ،اینجا فرزندانشان را به بهایی ارزان می
فروشند تا خرج اعتیاد خود را تامین کنند.این خانه ،مقر مادران
معتادی است که در صف زایمان قرار دارند .مادرانی که ناخواسته
در دام یک باند خرید و فروش نوزاد افتاده اند.ورود به خانه ،کار
بسیار دشواری است.با هزار ترفند به همراه یک زن معتاد باردار وارد
خانه می شویم.خبری از پال ک به روی دیوار خانه  3طبقه نیست.
در که باز می شود ،بوی تند مواد مخدر را می توان استشمام کرد.
ظاهر ساختمان ،با خانه های معمولی قدیمی تفاوتی ندارد اما
وقتی که وارد آن می شویم ،انگار وارد یک مسافر خانه شده ایم.
سراسر فضای ساختمان  3طبقه به اتاق های کوچکی تبدیل شده
که هر کدام آنها متعلق به یک مادر معتاد است .زنان باردار مجبور
هستند تا زمان زایمانشان در این اتاقک ها بمانند و روز و شب آنها
در این اتاقک ها خالصه می شود.در این خانه عالوه بر غذا ،مواد
مخدر نیز به رایگان در اختیار مادران قرار می گیرد تا روزی که تولد
نوزاد فرا می رسد .آن روز مادر به یکی از بیمارستان های جنوب شهر
تهران برده شده تا وضع حمل کند.بعد از ترخیص از بیمارستان نیز،
مقدار اندکی پول در اختیار مادر قرار می گیرد ،مبلغی بسیار کمتر
از رقمی که در ابتدا به مادر قول داده شده است.آدرس این خانه
اسرار آمیز را یک مادر معتاد به ما می دهد .مادری که خود فرزند
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این خانه آمده و رفته اند.ثریا در رابطه با چرایی گرایشش به مواد
مخدر می گوید :من از  13سالگی ،سابقه فرار از خانه را داشتم .بار
اول که از خانه فرار کردم ،زمان بازگشت به خانه ،والدینم مرا به
اجبار به همسری مردی در آوردند که هیچ عالقه ای به او نداشتم.
مهر ازدواج که در شناسنامه ام خورد ،تمام رویاهایم نابود شد .بعد
از آن ،مرتب اقدام به فرار از خانه کردم .بار اول از آبادان فرار کردم
و به اصفهان رفتم .بعد از آن هم مرتب شهری که در آنجا زندگی
می کردم را تغییر داده و در نهایت سا کن تهران شدم.وی می افزاید:
همان روزهای ابتدایی فرار از خانه ،با مواد مخدر آشنا شدم تا اینکه
در تهران مستقر شده و یک بار دیگر ازدواج کردم.
رقیه موسوی ،مددکار اجتماعی موسسه خیریه مهرآفرین در رابطه
با وضعیت حال حاضر ثریا می گوید :ثریا موردی بود که به موسسه
خیریه مهرآفرین معرفی شد .او نوزاد خود را فروخته بود اما به
سختی این موضوع را عنوان کرد .پس از اینکه اعتماد او جلب شد،
آدرس خانه ای را به ما داد که ماه ها در آنجا زندگی می کرده است.
وی می افزاید :اعضای یک باند خرید و فروش نوزاد در این خانه
فعالیت می کنند .طبق اطالعاتی که به دست آورده ام ،ماهیانه
حدود  15الی  20نوزاد از سوی این باند ،خرید و فروش می شوند.
این مددکار اجتماعی با اشاره به وضعیت سر دسته این باند می
گوید :سردسته این باند خانمی  35و یا  36ساله است .او معتاد
نیست و ظاهری بسیار موجه دارد .این مددکار اجتماعی با اشاره به
دالیل ا کثر زنان معتاد برای فروش نوزادان خود می گوید :زنی که
معتاد است و سرپناهی نیز ندارد ،راحت به هر کاری دست می زند.
معضل اصلی ،شخصی نیست که اقدام به فروش نوزاد خود می کند
بلکه این دالل ها و واسطه های خرید و فروش کودکان هستند که
باید شناسایی و مجازات شوند.
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بنایی زینتی شبیه به کاشی-برگشته وبرعکس-9پایه ومبنا-مزرعه
کاشت برنج-تصدیق انگلیسی-10عددی دورقمی کوچک تر از بیست-
سخی وجوانمرد-مات وتیره-11گام ناتمام-حالج و پنبه زن-نشاندن
بذرگیاه دردل خا ک-قرار وپیمان-12خرج کردن مال-تواضع و عدم
تکبر-اشاره بدور با تا کید جمع-13سیب زمینی صفت-زرد انگلیسی-
پسوند نگاهدارنده-حرف چهاردهم از الفبای انگلیسی-14فدا کاری-
رئیسجمهور شهیدانقالباسالمی-15کتابیاز شیلرنویسندهآلمانی-از
سلسلههایحکومتیدرایران.
عمودی
-1شالق-اثری از صادق چوبک-2عقیده پا ک-پایداری ودوام
داشتن-3لخت وبرهنه-تقویت امواج رادیویی-چهره روشن
زمین-به معنی شکاف و رخنه هم آمده-4از درختان سایه گستر-
ترساندن وگریزاندن چهارپایان-یکی از سه حالت ماده در طبیعت-
-5غله پا ک کرده-بسیار خندان-سیبل ونشانه-تکرار یک حرف-6
بیهوشی شدید-زمین آماده برای کشت-زن فریب دهنده-7عالمت
مفعول بی واسطه-تخت روان بیمار-به معنی زخم وجراحت-8
سوغات سفر-قندشیر-9به تنگ آمده وخسته-برقرار و سرمدی-
حرف انتخاب-10خیس ومرطوب-حرف نگفتنی-سرازیری-11
شباهت-برادر آذری زبان-از تن پوش ها-کمانگیر باستانی-12ملول
و بی حال-معادل فارسی هلی کوپتر-اشاره بدور با تا کید مکان-13
فرمانده باند-کوزه سفالی-ناخوانده مهمان شدن-واحد سطح-14
عطوفت و نرم دلی-از بندرستن-15غده ای در زیرگردن که باعث
گواتر می شود-نام اسبق زنجان.
طراح  :مهدی سنگی
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رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی هرمزگان
گفت :بالگرد اورژانس هوایی استان موفق به نجات مادر
بارداری در مناطق صعب العبور بخش رویدر شهرستان
بندرخمیر شد.به گزارش وبدا خلیج فارس،دکتر امیر حسن
اسدی افزود :پیرو تماس و هماهنگی مدیر شبکه بهداشت
و درمان خمیر در خصوص مادر بارداری در منطقه صعب
العبور و فاقد راه دسترسی زمینی در شمال شرقی شهرستان
بندرخمیر منطقه رویدر بالفاصله با توجه به شرایط آب و
هوایی آمبوالنس هوایی به سمت منطقه مورد نظر پرواز کرد
و توسط تکنسین های اورژانس با استفاده از امداد هوایی
استان نجات یافت .
وی ابراز کرد :تیم امدادی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی
مناسب ،بیمار را به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
منتقل کردند .دکتر اسدی اظهار داشت  :با تالش کارکنان
خدوم شبکه بهداشت و درمان خمیر و رویدر و مرکز فوریتهای
پزشکی استان مادر باردار که دچار خوریزی فعال رحمی بود
پس از اقدامات اولیه صحیح و سالمت به بیمارستان شهید
محمدی بندرعباس تحویل داده شد.

معدوم شدن یک هزار و  900کیلو مواد غذایی فاسد
و تاریخ گذشته در بهمن ماه

مسئول بهداشت محیط مرکز توسعه سالمت کیش گفت:
بازرسان بهداشت محیط این مرکز ،طی بازدید مرا کز تهیه
و توزیع مواد غذایی ،یک هزار و  900کیلو مواد غذایی فاسد
و تاریخ گذشته را جمع آوری و معدوم کردند.به گزارش وبدا
خلیج فارس«،علیرضایی» افزود:در راستای اجرای این بازرسی
ها ،از مرا کز حساس نظیر رستوران ها و مرا کز توزیع مواد غذایی
نیز بازدید به عمل آمد و از نظر بهداشت فردی و محیط کار
مورد بررسی و نظارت قرار گرفتند.وی از مردم خواست که در
هنگام خرید مواد غذایی ،به تاریخ تولید و انقضاء آن توجه
جدا خودداری
داشته باشند و از مصرف مواد تاریخ گذشته ً
نمایند.مسئول بهداشت محیط مرکز توسعه سالمت کیش
اظهار داشت689 :مورد بازدید از اما کن عمومی و مرا کز تهیه
و توزیع مواد غذایی آرایشی بهداشتی 5 ،مورد معرفی به
دادگاه 28 ،نمونه برداری از مواد غذایی14 ،مورد نمونه برداری
میکروبی و  7مورد نمونه برداری شیمیایی از آب آشامیدنی،
14نمونه برداری از نان ،صدور 1114کارت بهداشتی 2 ،مورد
رسیدگی به شکایات مردمی از اهم فعالیت های این مرکز در
بخش بهداشت محیط در بهمن ماه سال جاری بوده است.

زغال دزدی شیوه ای جدید در سرقت از طبیعت

ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
بندرعباس ده کیسه زغال غیرمجاز از متخلفان عرصه های
منابع طبیعی کشف کردند.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،اسماعیل خادمی پور فرمانده یگان حفاظت منابع
طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس گفت :ارزش این
زغال ها چهار میلیون و 500هزار ریال است .وی گفت  :زغال ها
از سوزاندن درختان جنگلی از نوع سمر و کرت به دست آمده
بود .خادمی پور افزود  :برای مقابله با افراد سودجو و متصرفان
زمین های ملی تلفن  1504به صورت شبانهروزی آماده دریافت
هرگونه خبر در مورد تخریب ،تصرف و آتشسوزی است.حفظ و
نگهداری جنگل ها با توجه به خشکسالی  18ساله در هرمزگان
و هجوم ریزگردها ،اهمیت بسیاری دارد .بر اساس ماده 48
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ،تهیه و حمل
هرگونه هیزم و چوب از درختان جنگلی بدون داشتن پروانه
حمل از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ممنوع است.

بازدید شبانه معاون بهداشتی دانشگاه از مرا کز
عرضه مواد غذایی شهرستان قشم

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم در حاشیه
بازدید از روند اجرای طرح سالمت نوروزی در شهرستان
قشم و درگهان گفت :با توجه به نزدیک شدن ایام عید نوروز
و حضور گسترده مسافران و گردشگران در سطح شهر و تشدید
فعالیت های صنف های عرضه کننده مواد غذایی ،بازديد
هاي بازرسان بهداشت محيط در قالب طرح تشدید نوروزی
به صورت ویژه و مستمر در حال انجام است.
به گزارش وبدا خلیج فارس،دکتر بهزادی؛ در ادامه به
متصدیان مرا کز عرضه مواد غذایی و اما کن اقامتی توصیه کرد:
اقدامات الزم جهت رعایت کلیه اصول و ضوابط بهداشتی
اعالم شده از سوی بازرسان بهداشت محیط به بهترین نحو
ممکن انجام شود و در تولید و عرضه مواد غذایی از مواد اولیه
مناسب ،مطلوب و مجاز استفاده نموده و از به کارگیری هر
گونه مواد اولیه غیر مجاز تحت هر شرایط پرهیز کنند.
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