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5
گـ ـ ــزارش خبـ ــری

بکارگیری  300هزار کودک در منازعات مسلحانه
اشتغال  120میلیون کودک در مشاغل پرمخاطره
گروه حوادث :

یک جامعه شناس با بیان آنکه
در حال حاضر  200میلیون
کودک کار در دنیا وجود دارد
که  120میلیون آنها در مشاغل
پرمخاطره مشغول به کار
هستند گفت :تنها یک مورد
از هر پنج کودکی که درگیر در
اشتغال است در ازای کار خود
دستمزد دریافت میکند .این
در حالیست که ا کثریت کودکان کار بدون مزد و در چارچوب
اشتغال خانوادگیشان کار میکنند.

شیرین احمدنیا در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص کودکان
کار و خیابان ،با بیان آنکه خیلی از مسائل اجتماعی که
روزانه با آنها سر و کار داریم برای این تداوم مییابند که
با آنها به عنوان شرایط عادی ،طبیعی یا بهنجار برخورد
میکنیم گفت :برای مثال خشونت خانگی یکی از این
موارد است به طوریکه در بسیاری از مواقع خشونتی که
زنان یا کودکان در خانه متحمل میشوند نیز در جامعه
به عنوان رفتار عادی تلقی شده و در نتیجه پذیرفته
میشود .این در حالیست که متاسفانه پدیدههایی مانند
کودکان کار و خیابان را عادی و طبیعی تلقی میکنیم
و آنها را میپذیریم و به همین دلیل شاهد تغییری در
وضعیت این کودکان نیستیم.
وی افزود :وقتی تالشی برای رفع این معضل انجام
نمیدهیم خودمان هم جزء ایفا گران نقش در این حوزه
هستیم و در بازتولید شرایط سهم داریم .کسی که تعجب
نمیکند ،نادیده میگیرد و مفهوم کودکی مورد غفلت
قرار میگیرد بنابراین هر اقدامی برای کاهش این مسئله
مستلزم تغییر نگاه و باور ما است.
این عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه
داد :کمتر کسی ممکن است از اینکه در اطرافش کودکی را
میبیند که فال فروشی و یا گلفروشی میکند یا در مغازهها
پای صندوق نشسته ،شا گردی کرده و یا در مغازه پدرش
فعالیت میکند تعجب کند .این در حالیست که حتی
در مواردی افراد به برخی از این کودکان به علت اینکه
کودک به معیشت خانواده کمک میکند نگاه تحسین
آمیز دارند.
احمدنیا تا کید کرد :تداوم آسیبهای اجتماعی از جمله
معضل کودکان کار و خیابان در گرو بی تفاوتی ،بی
توجهی و غفلت همگانی ما است و تا وقتی خودمان به
تغییرات بنیادی و ریشهای قائل نباشیم هیچ اتفاقی در
این حوزهها نمیافتد.
وی در ادامه با بیان آنکه برخی از افراد کودکی را تداعیگر
امور مثبت مانند آرامش و بازی میدانند گفت :برخی هم
آن را تداعیگر امور منفی مانند ترس ،بیاحترامی ،تنبیه،
تجاوز ،کار و  ...میدانند؛ این در حالیست که بر اساس
تعریف رسمی کودکی از جمله تعریف کنوانسیون حقوق
کودک ،هر فرد کمتر از  18سال را کودک میداند و در این
کنوانسیون قید شده است هر کاری که کودک را از سالمت
و بهداشت روانی جسمانی او دور کند ،نباید انجام گیرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در
خصوص سالمت اجتماعی کودکان کار نیز گفت :سالمت
اجتماعی زمینه را برای فرصتهای اجتماعی ،روابط
سالم و سرمایه اجتماعی فراهم میکند اما کودکان کار از
این بعد محروم هستند .آنها از شکل گرفتن رابطههای
سالم ،دوستی ،عشق ،امید به آینده ،فرصتهای

اجتماعی و برخورداری
از حمایت اجتماعی و
سرمایههای اجتماعی محروم
میشوند که این لطمات کمتر
از لطمات جسمی و روانی به
این کودکان نیست.
وی تصریح کرد :در حال
حاضر درگیر نوعی بی
اعتمادی مدنی با کودکان کار
و خیابان هستیم .تک تک
آحاد جامعه زمانی که از کنار این کودکان رد میشوند
در مقابل آنها مسئولیت داشته و عدم توجه به آنها فار غ
شدن از مسئولیت اجتماعی افراد است.
احمد نیا در ادامه تا کید کرد :در دنیای امروز فقر و نبود
امکانات آموزش رسمی (مدارس) به عنوان مهمترین
علت کار کودک شناخته شدهاند.
این جامعه شناس در ادامه گفت :در حال حاضر 200
میلیون کودک کار در دنیا وجود دارند که  120میلیون
آنها در مشاغل پر مخاطره مشغول به کار هستند و 73
میلیون نفر از آنها نیز کمتر از  10سال دارند و در مزار ع
مختلف کار میکنند؛  20میلیون از کودکان کار در
کارخانجات نساجی ،فرشبافی ،اسباب بازی ،کبریت
سازی و تولید سیگار مشغول به کار هستند و بیشترین
آمار کودکان کار نیز مربوط به صحرای جنوب آفریقاست.
این عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه
داد :در سالهای اخیر  300هزار کودک در منازعات
مسلحانه به کار گرفته شدند.
احمدنیا همچنین عنوان کرد :از هر پنج کودک کار نیز
یک نفر در مقابل کاری که انجامی میدهد پول دریافت
میکند و ا کثریت کودکان کار ،کار بدون مزد در چارچوب
اشتغال خانوادگیشان انجام میدهند .این در حالیست
که بسیاری از والدین در کشورهای فقیر از سر ناچاری
و نیاز معیشتی اقدام به بهره گیری از کار کودکانشان
میکنند.
وی در ادامه به الگوی مخدوش والدگری و کودکان
کار اشاره کرد و گفت :رویههای ناسالم در ارتباط با
خانوادههایی که کودکان کار در آنها رشد یافتهاند به
حیات خانوادگی ،نقش والدینی و روابط بین نسلی در
چارچوب خانواده لطمات شدیدی وارد کرده است.
احمدنیا در خصوص راهکارهای کاهش معضل کودکان
کار نیز عنوان کرد :تغییر سیاستهای اقتصادی،
اجتماعی دولت در این زمینه موثر است .تامین درآمد
و امنیت شغلی برای والدین و کودکان ،مبارزه با فقر و
نابرابری و  ...نیز منتهی به کاهش آمار کودکان کار در
کشور میشود.
این جامعه شناس افزود :اقدامات حقوقی و مقابله
قانونی با افزایش شمار کودکان کار و نظارت بر این موضوع
نیز موثر است ،در حوزه اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیز
نیاز است نوعی ذهنیت و نگرش در جامعه تغییر کند و با
پذیرش کودک کار مبارزه با این معضل آغاز شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در
ادامه بر ارتقای مهارتهای زندگی نیز تا کید کرد و گفت:
مهارتهای اجتماعی این کودکان نیز باید ارتقاء یابد.
در این زمینه سازماندهی مشارکت اجتماعی و اقدامات
سازمانهای مردم نهاد ،تشکیل کمپینهای رسانهای
و اجتماعی و همچنین توسعه محلی و نظارت اجتماعی
بسیار تاثیرگذار است.

دستگیری وهال کت  7نفر
از اعضای یک گروه تروریستی در شهر چابهار
گروه حوادث :

معاون استاندار سیستان
وبلوچستان و سرپرست
فرمانداری ویژه چابهار گفت:
سربازان گمنام امام زمان (عج)
در درگیری مسلحانه پنج نفر از
اعضای یک گروهک تروریستی
را دستگیر و  2نفر از آنان به
هال کت رساندند.

ایوب درویشی در گفت وگو با
ایرنا اظهار داشت :سربازان
گمنام امام زمان (عج) پس از اطالع از حضور اعضای یک
گروهک تروریستی در شهر چابهار سریعا منطقه مورد نظر
را محاصره و با اشراف اطالعاتی کامل وپس از درگیری
چند ساعته موفق به متالشی کردن این گروهک معاند
شدند.
وی افزود :در این درگیری یکی از سربازان گمنام امام
زمان (عج) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی بیان کرد :پس از پایان عملیات و درگیری گروهک
ترویستی مقادیر قابل توجهی سالح ،مهمات ،جلیقه
های انفجاری و ابزار آالت ترور و انفجار کشف و ضبط شد.
درویشی افزود :شهرستان چابهار تنها بندر اقیانوسی
کشور و از مناطق راهبردی ایران برای فعالیت های
تجاری ،اقتصادی و ترانزیتی است که دشمن سعی دارد
این منطقه را ناامن و سرمایه گذاران را برای فعالیت
اقتصادی بترساند.
سرپرست فرمانداری شهرستان ویژه چابهار تصریح کرد:
نیروهای نظامی و انتظامی ،امنیتی ،اطالعاتی و قضایی

ایران اسالمی با اقتدار اجازه
فعالیت و عرض اندام به
گروهک های معاند و ضد
نظام را نخواهند داد و آنان
را قبل از هرگونه اقدامی به
هال کت خواهند رساند.
درویشی از حضور به موقع
سربازان گمنام امام زمان
(عج) و سایر نیروهای عمل
کننده برای خنثی کردن
فعالیت گروهک تروریستی
و هال کت اعضای آن قبل از هرگونه خرابکاری قدردانی
کرد و افزود :چابهار یکی از امن ترین مناطق ایران برای
سرمایه گذاری است.وی بیان کرد :چابهار با دارا بودن
دو بندر شهید بهشتی و کالنتری ،منطقه آزاد تجاری-
صنعتی ،منطقه ای تجاری و اقتصادی است که مورد
توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
شهرستان چابهار براساس سرشماری آبان سال 1395
با جمعیت  283هزار و  204نفر و  48هزار و  147خانوار
از شمال به شهرستان های نیکشهر ،قصرقند و سرباز ،از
شرق به کشور پا کستان ،از جنوب به دریای عمان(مکران)
و از غرب به شهر کنارک متصل است.
چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران و سرزمین
ران بلوچستان و در فاصله
موج و مرجان واقع در قلب َم ُّک ِ
 645کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان
و بلوچستان از  2شهر به نام های چابهار و نگور ،سه
بخش مرکزی ،دشتیاری و پالن 6 ،دهستان و  438روستا
تشکیل شده است.

رؤیای زندگی در ترکیه من را قاتل کرد
گروه حوادث :

پسر جوانی که شش سال پیش به
خاطر رفتن به ترکیه ،دست به قتل
زد ،به قصاص محا کمه شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از شرق  ،بهمن
سال  ۸۹فردی با پلیس ١١٠
تماس گرفت و از وقوع یک
فقره قتل در یک ساختمان
نیمهکاره در شرق تهران خبر
داد .مأموران با شنیدن این خبر ،بهسرعت خود را به محل
وقوع حادثه رساندند و متوجه شدند مقتول پسر ١٧سالهای
افغانستانی است که با ضربه چاقو به قتل رسید ه است.
آنها در ادامه تحقیقات ،متوجه شدند شب حادثه ،پسری
افغان برای خوردن شام به اتاق مقتول رفت ه است .با کشف
این سرنخ ،هویت متهم شناسایی و پس از مدتی بازداشت
شد .این پسر ١٦ساله که سعید نام داشت ،به مأموران
گفت :مدتی بود میخواستم برای زندگی به ترکیه بروم؛ اما
خانوادهام مخالف بودند .بههمیندلیل با آنها درگیر شدم
و با باال گرفتن دعوا ،عصبانی شدم و خانه را ترک کردم .در
خیابانها در حال پرسهزدن بودم که با احسان آشنا شدم.
کارگر ساختمانی بود .وقتی به او گفتم جایی برای خواب
ندارم ،من را به یک ساختمان نیمهکاره برد و به من پناه
داد .با احسان درددل کردم و به او گفتم میخواهم برای
زندگی به ترکیه بروم .احسان از این حرف من استقبال کرد

و گفت مقداری پول و طال دارد
که با آنها میتواند برای زندگی با
من به ترکیه بیاید.
با شنیدن حرفهای احسان
وسوسه شدم .به همین دلیل
شبانه او را با بالش خفه کردم
و از ترس اینکه او زنده باشد،
چند ضربه چاقو هم به او
زدم .سپس پول و طالهایش
را که به ارزش  ٣٠٠میلیون
تومان بود ،برداشتم و فرار کردم .در حین مقدمات سفر به
ترکیه بودم که مأموران من را بازداشت کردند.با توجه به
شکایت نماینده دادستان و سایر مدارک موجود در پرونده،
کیفرخواستی علیه سعید صادر و پرونده برای رسیدگی به
شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی
محمدباقر قربانزاده ارسال شد .ابتدا نماینده دادستان
کیفرخواست را قرائت کرد و با توجه به شناسایینشدن
اولیای دم ،درخواست قصاص متهم را از دادگاه کرد .سپس
متهم که حاال  ٢٢ساله است ،در جایگاه حاضر شد و گفت:
هنگامی که دست به قتل زدم ،فقط  ١٦سال داشتم و به
خاطر بچگی و رؤیای زندگی در ترکیه ،دست به این کار زدم؛
اما حاال شش سال است در زندان هستم و متوجه شدم
اشتباه بزرگی مرتکب شدهام و از قضات دادگاه تقاضا دارم
من را ببخشند.در پایان این جلسه ،هیئت قضائی وارد شور
شدند و سعید را به قصاص محکوم کردند.

میــــــــز خبــــر

گروه حوادث:
رئیس پلیس آ گاهی کیش با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی از
سارقان مسلح آبهای استان هرمزگان و بوشهر توسط پلیس
کیش ادامه دارد گفت :دستگیر شدگان به جرم خود اعتراف
کرده اند.

کاهش  50درصدی
تصادفات منجر به فوت در رودان
معاون فرماندار رودان از کاهش  50درصدی تصادفات
درون شهری و برون شهری منجر به فوت از اول سالجاری
تا کنون در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در این
شهرستان خبر داد.

سرگرد روح اهلل زمانی در گفت وگو اختصاصی با ایرنا در
خصوص جزئیات دستگیری شبکه اخاذی های مسلحانه
در آبهای استان های هرمزگان و بوشهر افزود :از دی ماه
سال  95و در پی طرح شکایت از سوی برخی صیادان
به مجموعه انتظامی و دریابانی کیش مبنی بر سرقت
مسلحانه راهزنان از آنان در خارج از آبهای کیش ،موضوع
در دستور کار پلیس کیش قرار گرفت.
وی با بیان اینکه براساس اقدامات قضایی و تحقیقی
مشخص شد که این اخاذی های یاد شده از بنادر استان
بوشهر سرچشمه می گیرد،خاطرنشان کرد که با اعزام
تیمی از پلیس کیش به شهرستان کنگان و با همکاری
و هم افزایی خوبی که بین دادستانی ،نیروی انتظامی
کیش و پلیس کنگان وجود داشت اعضای باند شناسایی
شدند.این مقام نظامی اضافه کرد :پس از شناسایی،
افراد باند را زیر نظر قرار دادیم تا اطالعات تکمیلی از شیوه
همکاری ،همدستان ،محل اختفا و اموال مسروقه و
سالح را بدست آوردیم که در نهایت ابتدای هفته جاری
در یک عملیات برنامه ریزی شده موفق شدیم اعضای
اصلی را که ایرانی هستند دستگیر کنیم ،افراد دستگیر
شده هم ا کنون برای سیر مراحل قانونی در اختیار پلیس
آ گاهی کیش قرار گرفته اند.زمانی توضیح داد :شروع کار و
عملیات با هماهنگی دادستان کیش ،پلیس آ گاهی ،اداره
اطالعات و پایگاه دریابانی کیش بوده و همکاری خوبی
هم دراین راستا از سوی مجموعه فرمانده انتظامی کنگان
صورت گرفت که منجر به نتیجه شد.
وی در مورد نحوه سرقت این گروه اظهار کرد :صیادان
پس از پایان عملیات صیادی هنگامی که قصد حرکت به
سمت آبهای کیش را داشتند پیش از رسیدن به مقصد
از سوی راهزنان رصد شده و مورد حمله قرار می گرفتند
و تمام صید آنها غارت می شد.این مقام نظامی با بیان
اینکه لنج ها صیادی بوده و از هیچ لنج تجاری اخاذی
نشده است به ایرنا گفت :سارقان پس از ورود به لنج های
صیادی ،صیادان را در انبار کشتی حبس و ماهی ها را به
داخل شناورهای خود تخلیه می کردند و از محل متواری
می شدند.
سرگرد زمانی در مورد اموال کشف شده از این سارقان
گفت :مهمات و اسحله شامل سه قبضه سالح کمری و
لوله بلند ،گوشی تلفن همراه ،بیسیم ،قطب نما ،جی پی
اس ،پول و تجهیزاتی همچون موتور برق از جمله اموالی
بوده که از این لنج ها سرقت می شد.
وی با بیان اینکه بیشتر اموال سرقت شده ماهی های
صید شده بودند اظهار کرد :برخی از این اموال بدست

سارقان مسلح
آب های هرمزگان و بوشهر
به جرم خود اعتراف کردند
آمده که در اختیار شا کیان قرار خواهد گرفت اما در
خصوص بازگشت ماهی های صید شده امکان بازگشت
وجود ندارد.رئیس پلیس آ گاهی کیش گفت :عالوه بر این
اموال  2فروند قایق تندرو با موتورهای تقویتی  140و 115
بدست آمده که سارقان پس از سرقت و اخاذی به سرعت
از محل متواری شده و به کنگان باز می گشتند.
سرگرد زمانی با بیان اینکه در جریان این عملیات  12نفر
شامل  2نفر سرشاخه باند به همراه شش ملوان ،جاشو
و خدمه ،سه مالخر و یک فردی که اقدام به اختفا سالح
و مهمات می کرد دستگیر شده اند.وی با بیان اینکه
مجرمان به جرم و بزه خود اعتراف کرده اند اظهار کرد:
تحقیقات تکمیلی تا روشن شدن کامل موضوع ادامه
دارد.این مسئول با قدرانی از همکاری و تعامل اداره
اطالعات و دادستانی کیش گفت :با اجرای این عملیات

نجات جوان مینابی از فلجی دائم
که با عمل ستون فقرات به زندگی بازگشت
دکتر مورخ افزود :از آنجا که وضعیت ستون فقرات بیمار
ناپایدار و فاصله تا دائمی شدن عارضه فلج نخاعی ،بسیار
کوتاه بود ،بالفاصله بیمار به اطاق عمل منتقل گردید و
در یک عمل جراحی  3ساعته توسط دکتر مهدی فرخی؛
متخصص و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات مستقر در
بیمارستان و طی عملی بسیار دقیق،ظریف و حساس،
ابتدا فشار از روی نخاع برداشته شده و سپس ستون
فقرات که دچار شکستگی شده بود تثبیت گردید.
دکتر مهدی فرخی؛ جراح و متخصص مغز و اعصاب
بیمارستان میناب گفت :ساعتی پس از به هوش آمدن
بیمار ،مشخص شد که خوشبختانه عمل ،موفقیت آمیز
بوده و بیمار قادر به حرکت دادن پاهای خود به طور

گروه حوادث:
دکتر محمد مورخ؛ رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)
میناب گفت :بیمار ،جوان 26ساله سا کن شهرستان میناب،
روستای نخل ابراهیمی که در اثر تصادف موتور سیکلت با
خودرو ،دچار ضربه شدید به ستون فقرات کمری شده بود،
به دنبال انتقال به اورژانس بیمارستان حضرت ابوالفضل
(ع( ،در بررسی های اولیه مشخص شد که وی دچار
شکستگی مهره اول کمری ()L1شده و بتدریج در حال از
دست دادن حس و حرکت در پاهاست .تصویربرداری با سی
تی اسکن مشخص نمود که در اثر شکستگی مهره ،قطعه ای
از استخوان به کانال (حفره) نخاعی وارد شده و در حال فشار
آوردن به طناب نخاعی است.

پسربچه ای که اشک قاضی را درآورد
نداشتم چه بالیی سر جگر گوشهام آورده است »...بعد هم
به گریه افتاد .سپس با لهجه شهرستانی به بیان ماجرای
زندگیاش پرداخت وگفت« :فقط  16سال داشتم که به زور
شوهرم دادند .یک بار که به سفر زیارتی مشهد رفته بودیم،
احمد مرا با خانوادهام دید و همانجا خواستگاری کرد .پدر
و مادرم سواد درست و حسابی نداشتند اما خواستگارم
با چرب زبانی به آنها قول داد خوشبختم میکند .من
نمیخواستم در غربت زندگی کنم اما نتوانستم روی حرف
پدرم حرف بزنم .عاقبت هم زنش شدم و رفتم هزار کیلومتر
دورتر از خانوادهام زندگیام را شروع کردم .شوهرم اوایل
خیلی هوایم را داشت ،اما دو سال نشده توسط دوستانش
معتادشد .دیگر نه اخالق خوبی داشت و نه خرجی میداد.
به همین خاطرمجبور شدم بروم در خانههای مردم کار
کنم .اما همه پولهایم را میگرفت و دود میکرد .بچهام که به
دنیا آمد دیگر هیچ چیز نمیگفتم وفقط این زندگی جهنمی
را تحمل میکردم .اما شرایط زندگیمان هر روزسختتر
شد .باالخره هم یک روز برادرانم که میدانستند چه وضعی
دارم آمدند و افتادند به جان احمد و تا میخورد کتکش
زدند .اما از آن روز وضع ما بدتر شد و احمد هم هر روز
کتکم میزد .تا اینکه با کمک ریش سفیدهای فامیلشان
توانستم طالق بگیرم .اما بچه دو سالهام را گرفتند و خودم
را از خانه بیرون کردند .در مشهد کسی را نداشتم .به همین
خاطرناچار شدم به شهر خودمان برگردم و یک سال نشده
دوباره شوهر کردم تا سربار خانوادهام نباشم .حاال دو تا
بچه از شوهردومم دارم .خدا را شکر مرد خوبی است و تا
شنید که بچهام را به بهزیستی سپردهاند گفت برویم بچه را
بیاوریم پیش خودمان .خدا خیرش بدهد»...قاضی رو به
مددکار بهزیستی گفت«:متوجه شدید فرزاد چطور از تهران
سردرآورده بود؟»
خانم مددکار جواب داد«:طبق پرونده موجود ،پدرش

گروه حوادث:
پسربچه سرگشتهای که بعد از طالق پدر و مادرش ،سر از
بهزیستی درآورده بود ،پس از  7سال زندگی پرفرازونشیب
سرانجام درمیان اشک شوق همگان در دادگاه خانواده تهران
به مادرش رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان« ،فرزاد» 9 -ساله -با
همراهی مددکار سازمان بهزیستی تهران قدم به مجتمع
قضایی ونک گذاشته بود تا مادرش را بعد از  7سال ببیند.
قبل از رسیدن مادر ،قاضی شعبه  273دادگاه خانواده
پسربچه و مددکار بهزیستی را به داخل اتاق دعوت کرد
تا از او درباره وضعیت درسی و فعالیتهایش بپرسد .پسر
بچه با جمالتی کوتاه به سؤالها جواب میداد که قاضی
دریافته بود او پسر باهوشی است .چند دقیقه بعد زنی با
لهجه شهرستانی وارد اتاق شد و پس از سالم به سمت
پسرک رفت و او را در آغوش گرفت .فرزاد هم بسرعت متوجه
شد مادرش همین زنی است که لباس سادهای بر تن دارد و
دستهایش ازشدت کار زیاد پینه بسته است .همان موقع
صدای گریه مادر و فرزند همه را احساساتی کرد و همین
باعث شد مردی با صورت آفتاب سوخته به داخل اتاق
بیاید و سعی کند زن را آرام کند.
قاضی «محمدرضا نیکصفت» سپس مشغول ورق زدن
اوراق پروندهای شد که رویش نوشته شده بود« :اثبات
نسب» او پرونده را روی میز گذاشت و رو به زن مددکار گفت:
«طبق مدارک موجود در پرونده زحمات زیادی کشیده اید
تا مادر فرزاد را در یکی از شهرستانهای مرکزی پیدا کنید».
مددکار گفت«:بله طبق تحقیقات ما از پدر این مددجو
خبری نیست ،اما خبردار شدیم که مادرش اطالعی از فرزند
خود ندارد و تصور میکرده پسرش نزد پدرش در مشهد
زندگی میکرده است .اما»...
مادر فرزاد حرف مددکار را قطع کرد و گفت« :به خدا خبر
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و دستگیری سارقان صیادان می توانند با آسودگی کامل
به کار خود در آبهای خلیج فارس ادامه دهند.وی در
پایان توصیه کرد که صیادان به محض برخورد با چنین
مواردی مراتب را به سرعت به نیروی انتظامی و مراجع
قضایی اطالع دهند تا موضوع در همان ابتدا پیگیری و
روند دستگیری طوالنی نشود.
سرگرد زمانی تا کید کرد :اطالع رسانی به موقع صیادان از
وقوع سرقت های بعدی جلوگیری خواهد کرد.
اعضای شبکه اخاذی های مسلحانه در آبهای استان
هرمزگان ابتدای هفته جاری توسط ماموران آ گاهی
نیروی انتظامی کیش با همکاری پلیس آ گاهی بوشهر
در کنگان دستگیر شدند.این شبکه منهدم شده مدتی
بود که در آبهای منطقه از لنج های صیادی به صورت
مسلحانه اخاذی می کرد.
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کشف  ۷۴۰هزار نخ سیگار قاچاق
در بستک
فرمانده انتظامی شهرستان بستک از کشف  ۷۴۰هزار نخ
سیگار خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و  ۴۸۰میلیون
ریال خبر داد.

طبیعی است.
دکتر فرخی افزود :کوچکترین حرکت و جابجایی باعث
قطع کامل نخاع و فلجی دائم بیمار می شد که در صورت
اعزام این بیمار به مرا کز دیگر جهت درمان ،با توجه به
اندک زمان باقی مانده و پس از گذشت  4ساعت از لحظه
تصادف ،احتمال فلجی دائم تا  95درصد در بیمار افزایش
می یافت.
وی تصریح کرد :خوشبختانه بیمار در کوتاه ترین زمان
ممکن تحت عمل جراحی قرار گرفت و هم ا کنون حال
وی خوب و پس از گذشت یک هفته با مراقبت ویژه در
بخش جراحی مردان ،ترخیص گردیده است .
دکتر مورخ یادآور شد :همراهان بیمار که این عمل جراحی
باعث رضایت خاطرشان گردیده بود ،از پزشک معالج و
پرسنل بیمارستان تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
سالیانه هزاران نفر در کشور به دنبال حوادث مشابه،
دچار فلج دائمی نخاعی می شوند که تأثیر مادام العمر بر
زندگی ایشان می گذارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،سرهنگ محمد
رستمی فرمانده انتظامی شهرستان بستک گفت
:مأموران پاسگاه انتظامی مهران با انجام اقدامات
اطالعاتی از تصمیم قاچاقچیان در خصوص جابجایی
یک محموله سیگار قاچاق در حوالی روستای» الور
شیخ «مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود
قرار دادند.
وی افزود :مأموران ضمن گشت زنی در سطح حوزه
استحفاظی یک دستگاه وانت مزدا حامل سیگار
قاچاق را شناسایی کردند که راننده بدون توجه به
فرمان پلیس اقدام به فرار کرد و پس از طی مسافت
طوالنی با رها کردن بار خودرو و استفاده از تاریکی هوا
از محل متواری شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بستک گفت  :مأموران
با جستجو در تپه ها و محورهای خا کی منتهی به
روستای الور شیخ ،سیگارهای قاچاق را کشف کردند.
سرهنگ رستمی افزود :تحقیقات برای شناسایی
قاچاقچیان ادامه دارد.
وی از شهروندان خواست در صورت آ گاهی از هرگونه
فعالیت قاچاقچیان با تماس بموقع با پلیس ۱۱۰
،پلیس را در مقابله جدی با قاچاقچیان کاال و ارز یاری
کنند.

معتاد بوده و  7سال پیش بچه را با خودش به تهران آورده
اما در یکی از طر حهای جمعآوری معتادان فرزاد را به
بهزیستی تحویل دادهاند .همکاران ما میدانستهاند که
این بچه خانواده دارد و خوشبختانه با پیگیری زیاد ابتدا
خانواده پدری کودک پیدا شد ،اما آنها شرایط مناسب
برای نگهداری فرزاد را نداشتند و از همان طریق مادرش
را در یکی از شهرستانهای بخش مرکزی پیدا کردیم که
حاال اینجا در حضور شماست».قاضی دوباره پرونده را
بررسی کرد و دستور داد از شناسنامه و مدارک ازدواج و
طالق مادر فرزاد کپی گرفته شود تا ضمیمه پرونده کنند.
سپس به زن شهرستانی گفت«:خوشبختانه اسم فرزاد در
شناسنامه شما هست و نیازی به آزمایش «دی ان ای»
وجود ندارد .فقط باید چند روزی در تهران بمانید تا مراحل
قانونی تحویل فرزندتان انجام شود ».سپس به همسر
زن که وارد دادگاه شده بود گفت«:شما موافق نگهداری
از فرزند خانمتان هستید؟ مشکلی ندارید؟» مرد جواب
داد«:من کارگر سادهای هستم ،اما خدا را شکر میتوانم
از پس هزینههای زن و دو بچهام برآیم .این بچه هم مثل
بچه خودم میماند و انشاءاهلل خداوند روزی ما را هم
زیاد میکند .خدا را شکر زنم دیگر برای بچهاش دلتنگی
نمیکند .قسمت اینطور بود.خدا را شکر».
قاضی ختم جلسه را اعالم کرد و پرونده را به منشیاش
سپرد .همان لحظه نگاهی به فرزاد کرد که دست مادرش
را محکم چسبیده بود و گفت«:آقا فرزاد خیلی خوشحالی،
نه؟»
 ...فرزاد که با مادرش در حال بیرون رفتن از دادگاه بود،
گفت«:بله .خیلی خوشحالم .چند بار خواب مادرم را دیده
بودم .هر بار یک نقاشی میکشیدم و به دیوار نمازخانه
مدرسهمان میچسباندم تا خدا آن را ببیند و مادرم را برایم
پیدا کند »...قاضی با شنیدن این حرف سرش را پایین
انداخت ،نم اشکش را با دستمال خشک کرد و بعد برای
فرزاد دست تکان داد وگفت«:ان شاءهلل موفق و سالمت
باشی .و...
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به گزارش ایرنا  ،کورش نیک طبع در نشست شورای
ترافیک رودان با اشاره به تالش مسئوالن دستگاه
های اجرایی عضو این شورا در کاهش سوانح جاده
ای؛ نصب عالئم راهنمایی و رانندگی ،خط کشی،
بهسازی معابر و شناسایی نقاط حادثه خیز و برطرف
کردن مشکالت این نقاط را از جمله خواسته ها و
مطالبات مردم برای تردد ایمن در جاده ها برشمرد.
وی افزود :زمانی مردم از یک امنیت روانی برخوردار
می شوند که از وجود جاده هایی ایمن برای عبور و
مرور بهره مند باشند.نیک طبع در ادامه از نصب
دوربین کنترل سرعت در جاده های رودان خبر داد
و خاطر نشان کرد :به منظور کنترل سرعت وسایل
نقلیه ،ثبت تخلفات رانندگی و کاهش حوادث جاده
ای؛ شش دستگاه دوربین کنترل سرعت در جاده های
مواصالتی رودان نصب می شود.
این مسئول اضافه کرد :چهار دستگاه دوربین کنترل
سرعت در محور رودان  -میناب و دو دستگاه دیگر نیز
در محور رودان تا انتهای حوزه استحفاظی رودان-
کهنوج نصب خواهد شد.نیک طبع افزود :به منظور
ایجاد مسیری ایمن برای تردد مردم؛ روکش آسفالت
محور بیکاه تا روستای دهگلکن ،خط کشی و نصب
عالئم محور تازه آسفالت شده جغین در دستور کار
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای این شهرستان
قرار دارد و ظرف دو هفته آینده عملیاتی می شود.
وی بر لزوم اجرایی شدن دستورالعمل استفاده موتور
سیکلت سواران از کاله ایمنی تا کید کرد و گفت :این
طرح با فرهنگ سازی مناسب نظیر استفاده کارکنان
موتور سیکلت سوار ادارات از کاله ایمنی محقق شود.
نیک طبع در پایان با تا کید بر لزوم ساماندهی ایستگاه
های مسافربری در شهر رودان؛ تعدد ایستگاه های
مسافربری بخش ها و روستاهای تابعه رودان را یکی
از دالیل افزایش ترافیک شهری برشمرد و از شهرداری
رودان خواست با اختصاص یک مکان واحد؛ نسبت
به ساماندهی ایستگاه های مسافربری در این شهر
اقدام کند.

1

ترانسفورماتور-خون بها-9مرگ میان تهی-مرده وزنده اش
صدتومان-از اجسام معدنی-بلیغ ورسا-10بازار سهام-دوست
ومعشوق-بردباری-11ضرب شمشیر-سودای ناله-سرمه
چشم-یکه وتنها-12کشتی جنگی-شهری در آذربایجان
شرقی-پابه سن گذاشته-جالد روم باستان-13طی کردن راه-
زمانی کنونی-دریک جا ایستاده وثابت-14واژه درد-از توابع
شهرستان میناب-خوک عربی-15کارگردان ایرانی فیلم عروس
افغان.
عمودی
-1تابلویی از آدولف فنیش نقاش مجاری-2خراب ومنهدم-
کشوری در جنوب غربی آفریقا-دوش وشانه-3نقشه کش-
گونه ای از پخت برنج-خا ک های گورستان-4باال و بلندی-از
عناصر اربعه طبیعت-شهری در فارس-نوعی روانداز-5به معنی
خیک ومشک پوستی آب-فریادنازک زنانه-حرف ندا-بجا
نیست-6از حبوب خورا کی-دارای سالح-بدنه واندام-7تاج
ودیهیم-دورافتاده ومتروک-محموله-نیم صدای گریه-8
چروک پوست-کاشف فر انسوی ا کسیژن-مادرهمه-9شمای
انگلیسی-پوسته و الیه-خالص وسره-ماه سوم میالدی-10
گندیده وبدبو-آموزشگاه فرنگی-بی حال وکم حوصله-11جار
زننده-نت سوم-وسط حیاط و محوطه-قلم فرسایی-12هوش
وحافظه-رتبه کارمندی-بچه شیر-ران درهم شکسته-13گل
والی ومنجالب عرب-مقر راهب-فرود آینده-14جنس مذکر-
کشور خوشه ای آسیا-مخلوط کردن-15کتابی از عبدالرحمن
جامی.
طراح  :مهدی سنگی
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کشف  ۲۰۰تن گوشت مظنون به قاچاق
در هرمزگان
مدیرکل دامپزشکی هرمزگان از کشف  ۲۰۰تن گوشت
مظنون به قاچاق در هرمزگان خبر داد و گفت :تاکنون با
تشدید نظارتها اجازه ورود هیچ گوشت آلودهای به
قصابیها داده نشده است.

به گزارش تسنیم ،محمد جانباز در نشست خبری،
یکی از مهمترین رسالتهای اداره کل دامپزشکی
هرمزگان را مبارزه با بیماریهای دام و طیور دانست
و اظهار داشت :بیش از  7هزار دام در دو ماهه نخست
سال جاری در راستای جلوگیری از تب کریمو کنگو
سمپاشی شده است.وی در ادامه با اشاره به سمپاشی
 148هزار دام در همین راستا در سال گذشته تصریح
کرد :سال جاری بالغ بر  203هزار متر مربع سمپاشی
محیطهای نگهداری دام صورت گرفته است.
مدیرکل دامپزشکی هرمزگان در ادامه از انجام
آزمایشات ویژه دامپزشکی برای واردات دام به استان
خبر داد و افزود :طی روزهای گذشته میزان  200تن
گوشت مظنون به قاچاق که با تغییر لیبل در حال
ورود به بازار بود ،شناسایی و پس از کشف به مراجع
قضایی تحویل دادیم.وی از دامهایی که از طریق
استان سیستان و بلوچستان وارد استان میشوند به
عنوان خطری بزرگ یاد کرد و بیان داشت :میبایست
نظارتها در این خصوص تشدید شود چرا که این
دامها از مرزهای شرقی کشور وارد شده و درصد
احتمال آلودگی بیشتری را دارا هستند.
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