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میــــــــز خبــــر

گـ ـ ــزارش خبـ ــری

حریق در جده

خطری زائران ایران را تهدید نمیکند

گروه حوادث :

رسانه ها از وقوع آتش سوزی در منطقه تاریخی جده واقع در
غرب عربستان سعودی خبر دادند اما خطری زائران ایرانی
بیت اهلل الحرام را تهدید نمی کند.

به گزارش خبرنگاران اعزامی ایرنا ،حجاج ایرانی صرفا در
فرودگاه جده توقف دارند و پس از انجام تشریفات ورود به
کشور عربستان؛ بالفاصله کاروان ها عازم مکه مکرمه می
شوند.
در مسیر جده تا مکه که حدود  100کیلومتر فاصله دارد،
زایران ایرانی در مسجد جحفه محرم می شوند و پس از
آن به مکه عزیمت می کنند تا اعمال عمره تمتع را بجای

آورند.
بر اساس این گزارش ،هیچ زائر ایرانی در
منطقه تاریخی و شهر جده حضور ندارد
و آتش سوزی در این شهر نیز خطری را
برای زائران کشورمان به وجود نیاورده
است.
شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داد:
آتش سوزی در چند ساختمان منطقه
البلد در مرکز استان جده رخ داده است
و بالفاصله گروه های اطفای حریق برای
مهار آتش به محل حادثه شتافتند.
شبکه خبری االخباریه عربستان با
پخش تصاویری از این آتش سوزی در
حساب توئیتری خود اعالم کرد که آتش سوزی در منطقه
تاریخی جده رخ داده است.
پایگاه سعودی «سبق» نیز به نقل از سخنگوی سازمان
دفاع مدنی منطقه مکه مکرمه گفت که ا کنون تالش برای
مهار آتش ادامه دارد.
وی افزود :آتش سوزی به سه باب ساختمان سرایت کرده
و سازمان دفاع مدنی برای حفظ جان سا کنان در حال
تخلیه منطقه اطراف محل حادثه است.
روزنامه سعودی عکاظ نیز آتش سوزی را گسترده توصیف
و در عین حال اعالم کرده که این آتش سوزی تلفاتی در پی
نداشته است.

هشدار به عرضهکنندگان شیرخشک و غذای کودک
قاچاق

گروه حوادث :

یک مقام مسئول با اشاره به عرضه شیرخشک و غذای
کودک در برخی فروشگاههای خرده فروشی ،گفت:عرضه
صرفا در داروخانه ها و با برچسب اصالت
شیرخشک اطفال
ً
و کد رهگیری مجاز است.

اسماعیل مهدی پور ،مدیر کل نظارت بر محصوالت
بهداشتی ،دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدگنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر
با هشدار به عرضه کنندگان شیر خشک اطفال و غذای
کودک وارد شده از مبادی غیر رسمی ،گفت :گزارش های
واصله و بررسیهای میدانی بعمل آمده حا کی از عرضه
انواع شیرخشکهای اطفال و غذای کودک در سطح
برخی از فروشگاههای خردهفروشی است.
صرفا
اطفال
شیرخشک
وی افزود  :این در حالی است که
ً
باید در سطح داروخانهها عرضه شود و فروش آن در هیچ
محلی به غیر از داروخانه مجاز نیست.
وی درباره ممنوعیت واردات شیرخشک نیز اظهار
داشت :با توجه به وجود ظرفیت کافی و مزیت نسبی
تولید آن در داخل ،مجوزی در سنوات اخیر برای واردات
شیرخشکهای معمولی (غیر متابولیک) از سوی
دستگاههای ذیربط صادر نشده است.
مهدی پور خاطرنشان کرد :انواع غذای کودک که از
مبادی رسمی و قانونی وارد و در سطح فروشگاههای
خرده فروشی مجاز و یا داروخانه ها عرضه می شود نیز

همگی باید دارای برچسب اصالت و
کد رهگیری باشد.
مدیر کل نظارت بر محصوالت
بهداشتی ،دارویی و تجهیزات پزشکی
سازمان حمایت در مورد سامانه
ردیابی ،رهگیری و کنترل اصالت
فرآورده خریداری شده توضیح داد:
خریداران میتوانند با استعالم شناسه
رهگیری( )UIDو یا شناسه اصالت
مندرج بر روی بسته بندی محصول
که با الیه ای پوشانده شده است ،از
طریق سامانه پیامکی ،۲۰۰۰۸۸۲۲
سامانه « ،» www.ttac.irتلفن گویای
 ۰۲۱۶۱۸۵و یا استعالم بار کد مندرج بر روی برچسب
اصالت از طریق نرم افزار تلفن همراه مرتبط ،از اصالت
فرآورده اطمینان حاصل نمایند.
این مقام مسئول همچنین با تشریح تمهیدات سازمان
حمایت برای مقابله با عرضه شیرخشک قاچاق در بازار
تصریح کرد :مطابق ماده  ۳۶قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز ،این سازمان بعنوان یکی از دستگاههای کاشف با
همکاری سایر دستگاههای مرتبط ،طی ماههای اخیر در
قالب گشتهای مشترک نسبت به جمع آوری شیرخشک
و غذای کودک غیر مجاز در سطح عرضه اقدام و پرونده
واحدهای متخلف را برای رسیدگی به مراجع ذیصالح
ارسال کرده است.
وی ضمن هشدار نسبت به توزیع و عرضه محصوالت
مذکور وارد شده از مبادی غیررسمی و برخورد قاطع
با واحدهای متخلف به هموطنان توصیه کرد :نظر به
عوارض و آسیبهای احتمالی بواسطه عدم اطالع از
شرایط تولید ،نگهداری و اصالت آنها ،ضمن توجه به
دارا بودن برچسب اصالت بر روی بسته بندی محصول،
با استعالم شناسه رهگیری از اصالت و یا تقلبی بودن
صرفا
فرآورده اطمینان حاصل کرده و شیرخشک اطفال را ً
از داروخانهها تهیه کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد :سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان از طریق شماره تلفن  ،۱۲۴آماده
دریافت شکایات و گزارش های مرتبط می باشد.

قتل اسرارآمیز  ۲زن ایرانی در آلمان

بازجویی و محا کمه شود.

قتل در هامبورگ

گروه حوادث :

رسیدگی قضایی به پرونده قتل  ۲زن ایرانی که در آلمان
قربانی جنایت خانوادگی شدهاند در دادسرای جنایی تهران
شروع شد.
به گزارش ایسنا ،همشهری نوشت :نخستین پرونده مربوط
به زن جوانی است که اواخر سال  ۸۴در آلمان به قتل رسید.
عامل این جنایت که شوهر وی بود در آن زمان دستگیر
شد و به زندان افتاد و حاال که در شرف آزاد شدن از زندان
است ،خانواده مقتول با مراجعه به دادسرای جنایی تهران
خواهان رسیدگی به این پرونده شدهاند.
بررسیها نشان میدهد مقتول و شوهرش در یکی از
شهرهای آلمان زندگی میکردند اما دچار اختالف شده و
کارشان به دادگاه کشیده شده بود .در آخرین شکایتی که زن
جوان پیش از مرگ خود در دادگاه آلمان مطرح کرد ،گفته
بود که شوهرش او را به باد کتک گرفته و وی را زخمی کرده
است .با این شکایت شوهر وی دستگیر شد و دادگاه حکم
داد که وی نباید در اطراف خانه همسرش دیده شود .به
این ترتیب مرد آزاد شد اما نقشه هولنا کی کشید .او با تهیه
چاقو ،به کمین همسرش نشست و پشت درختی پنهان
شد .وقتی همسرش از محل کارش خارج شد تا به خانه
برگردد ،در یک کوچه خلوت او را گیر انداخت و با ضربات
چاقو او را از پا درآورد .زن جوان که بهشدت زخمی شده بود
به بیمارستان منتقل شد اما بهدلیل شدت جراحات جانش
را از دست داد .بهدنبال این حادثه پروندهای در دادگاه
آلمان تشکیل شد و گروهی از کارآ گاهان به جست وجو
پرداختند و چندماه بعد متهم را دستگیر کردند.
ضمن اینکه خانواده زن ایرانی همان سال شکایت خود را در
دادسرای جنایی تهران مطرح کرده و خواستار قصاص داماد
خود شده بودند .متهم در دادگاه جنایی آلمان محا کمه و
طبق قانون آنجا به اتهام قتل درجه یک به ۱۱سال زندان
محکوم شد و همچنان در زندان بسر میبرد .حاال با گذشت
۱۱سال از زمان حادثه و با نزدیک شدن به پایان دوران
محکومیت متهم در زندان آلمان ،خانواده مقتول خواهان
محا کمه متهم در ایران هستند .در چنین شرایطی قاضی
محسن مدیرروستا ،بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی
تهران از پلیس بینالملل خواست تا وضعیت این پرونده
بررسی شود و ا گر دوران محکومیت شوهر این زن در کشور
آلمان تمامشده از طریق اینترپل پرونده جنایی و متهم
به قتل به ایران بازگردانده شود تا مرد جنایتکاردر ایران

دومین پرونده که بازپرس جنایی تهران
رسیدگی به آن را از سر گرفته ،مربوطه به
جنایتی است که ۲ماه قبل در هامبورگ
آلمان رقم خورد و در جریان آن زنی
سالخورده به طرز مرموزی به قتل رسید.
متهمان این پرونده پسر و عروس قربانی
هستند .چند روزپیش دختر مقتول با
مراجعه به دادسرای جنایی تهران گفت
که مادرش بر اثر ضرب و جرح در خانهاش
در هامبورگ جان باخته و پلیس آلمان
اعالم کرده که وی به قتل رسیده است.
دختر جوان گفت :برادرم حدود ۲۰سال
پیش برای کار و زندگی به آلمان رفت .او در یک شرکت مواد
غذایی در هامبورگ کار میکرد و زندگی خوبی داشت .من
خواهر دیگری دارم که او سا کن دوبی است و من به همراه
مادرم در تهران زندگی میکردم.وی ادامه داد :پس از مدتی
شنیدم که برادرم در آلمان با زنی به نام سحر آشنا شده
است .این زن از همسرش طالق گرفته و ۳فرزند داشت و
ما مخالف این ازدواج بودیم تا اینکه شنیدیم برادرم او را
به عقد خود در آورده است .از طرفی مادرم دچار بیماری
شد و چون سالها برادرم را ندیده بود ،از او خواست که
به مالقاتش بیاید .اما از همان زمان تهدیدهای عروسمان
شروع شد .سحر در واتس آپ برای من و خواهرم پیامهای
تهدیدآمیز میفرستاد و میگفت اجازه نمیدهد شوهرش
پیش ما بیاید .از طرفی آرزوی مادرم دیدن تنها پسرش بود و
در چنین شرایطی ما حدود ۲۰میلیون تومان خرج کردیم تا
برای مادرم ویزا و بلیت بگیریم و او را راهی کشور آلمان کنیم.
دختر جوان گفت :مادرم ۶۴سالش بود و پس از رسیدن به
آلمان،هر روز با او در تماس بودم .میگفت عروسش اذیتش
میکند تا حدی که برای مادرم خانهای کوچک اجاره کرده
و برایش پرستار گرفته بودند .به مادرم گفتم هرچه زودتر به
ایران برگردد اما بهدلیل اینکه دچار معلولیت شده بود ،قادر
نبود تنهایی به ایران بیاید .آخرین تماس من و مادرم یکی
از روزهای خردادماه بود که خیلی سرحال بود و مشکلی
نداشت .او میگفت کلید خانهاش را پسر و عروسش هم
دارند و هرروز به او سر میزنند.
فردای آن روز خبر مرگ مادرم را به من دادند .برادرم
میگفت صبح وقتی پرستار به خانه رسیده دیده او روی
زمین افتاده و جان باخته است .حتی از او خواستم عکس
صحنه را برایم در واتس آپ بفرستد اما برادرم بهانه آورد و
گفت حالش خراب میشود.
من نمیدانستم ماجرا از چه قرار است تا اینکه پس از تحقیق
بیشتر پی بردیم که پلیس آلمان وپزشکی قانونی اعالم
کردهاند که او به قتل رسیده است .پس از پرس و جویهای
بیشتر شنیدیم که برادرم و عروسمان توسط پلیس آلمان به
اتهام قتل مادرمان دستگیر شده و در زندان هستند .برای
همین من و خواهرم از آنها شکایت داریم و درخواستمان
این است که به پرونده قتل مادرم در ایران رسیدگی شده
و آنها قصاص شوند .با دستور قاضی پرونده ،تحقیقات
اینترپل درخصوص این پرونده نیز آغاز شده است.

گروه حوادث:
از زمانی که صدور مجازات جایگزین حبس با مجوز قوه قضاییه
آغاز شده ،هرچه میگذرد فواید و تأثیرات مثبت این نوع مجازات
روشنتر میشود.

زلزله صبح دیروز بندر عباس
خسارت نداشت

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت:
زمین لرزه سه و شش دهم ریشتری صبح دیروز
بندرعباس خسارتی نداشت.
علیرضا صفا در گفت و گو با ایرنا افزود :مرکز این زلزله
تازیان در 17کیلومتری شمال بندرعباس بود که بررسی
های میدانی و گزارش های رسیده نشان داد این زمین
لرزه بدون خسارت بوده است.
بر اساس اعالم مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران زمین لرزه ای به شدت سه و شش دهم
ریشتر ،ساعت  6و  24دقیقه امروز در عمق 8کیلومتری
زمین و در فاصله  17کیلومتری بندر عباس در روستای
تازیان رخ داد.
تازیان با چهار هزار و 263نفر در 17کیلومتری شمال
بندرعباس واقع شده است.

مجازاتهای جایگزین حبس ،عالوه بر پیشگیری و کاهش
اثرات منفی زندان ،کاهش جمعیت کیفری زندانها و
جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ،ظرفیت قابل توجهی از
مجرمان را برای انجام امور عامالمنفعه باال میبرد .مسئوالن
دستگاه قضایی در بندرعباس با اجرای طرحی نشان دادهاند
که چقدر میتوان از این ظرفیت استفاده کرد.
با علیرضا احمدیمنش ،معاون اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان درباره ایجاد یک
کمربند سبز برای شهر گفتوگو کردهایم.
در مورد جزئیات این طرح توضیح میدهید؟
یکی از معضالت مهم اجتماعی در کشور و مخصوصا در
این منطقه ،حاشیهنشینی است .مدتی است پیشگیری
از گسترش مناطق حاشیهنشین در بندرعباس برعهده
قوهقضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
گذاشته شده است .در قانون پنجم توسعه هم برای
پیشگیری از گسترش حاشیهنشینی پیشنهادی آمده که با
عنوان طرح «کمربند سبز» شناخته میشود.
کمربند سبز پیشنهادی است که جنگلکاری در اطراف
شهرهایی که خطر حاشیهنشینی دارند را توصیه میکند .این
پیشنهاد مقدمهای شد تا در اطراف شهر بندرعباس کمربند
سبز ایجاد کنیم؛ خط حائلی که میتواند حاشیهنشینی،
جرایم و آسیبهای مربوط به آن را متوقف کند .ایجاد
کمربند سبز از وظایف شهرداری است اما با توجه به اینکه
بودجهها اندک و توان مالی پایین است ،با همکارانمان
در دادگاهها هماهنگ کردیم تا در ایجاد کمربند سبز به
شهرداری کمک کنند.
و چطور این کار را انجام میدهید؟
با استفاده از ظرفیتهایی که مجازاتهای جایگزین
حبس در اختیار ما قرار میدهد .خردهمجرمان و افرادی که
مشمول مجازاتهای جایگزین حبس هستند در این شهر
به جای زندان به کاشت و نگهداری نهال ،درختکاری ،تهیه
تجهیزات آبیاری قطرهای و نگهداری و حراست از درختان
محکوم میشوند .کاهش جمعیت کیفری زندانها،
جلوگیری از حاشیهنشینی و تبعات اجتماعی آن تنها
فواید این کار نیست .این طرح مزایایی برای شهر و شهروندان
هم دارد؛ مثال مناطق گردشگری ایجاد شده و وضعیت
آب و هوا بهتر میشود .عالوه بر این وقتی مردم ببینند
زندانیها در شهرشان چنین کاری میکنند حتما خوشحال
میشوند.
شاید هم خیلی خوشحال نشوند .دیدن یک مجرم

گفتوگویی با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان

 50کیلو گرم صابون و کرم دست ساز
در جاسک کشف و معدوم شد

زندانیان در بندرعباس
کمربند سبز شهر را میسازند!
خطرنا ک در حال درختکاری احتماال ناراحتکننده هم
هست!
آنهایی که مستحق زندان هستند بیشک به زندان
میروند .در این طرح مجرمانی بهکار گرفته میشوند
که جرایم خرد دارند؛ مخصوصا کسانی که که جرمشان
تهدیدی علیه محیطزیست بوده است .جرایم خرد دیگر
مثل حمل یک قوطی مشروب ،توهین ،افترا ،تخریب
اموال عمومی و جرایم بهداشتی هم مورد نظر بوده است.
حتی از متخلفان انتخابات ریاستجمهوری و شوراها هم
استفاده میکنیم .کسانی شانس مشارکت در این طرح و
خالصی از زندان را خواهند داشت که شرایطش را داشته و
اثبات کرده باشند مشارکت در این به بازاجتماعی شدن و
مسئولیتپذیریشان کمک میکند.
ابعاد و وسعت این طرح جنگلکاری چقدر است؟
11هکتار در حاشیه شمال بندرعباس.

به چند نفر در این زمینه احتیاج دارید تا طرح تکمیل
شود؟
تکمیل طرح هدف دوم ماست؛ هدف اول حرکت به سمت
مجازاتهای جایگزین است11 .شعبه در استان از ابتدایماه
صدور آرای مجازات جایگزین حبس ،کمربند سبز را آغاز
کردهاند .هنوز آمار دقیقی از احکام منتشر شده در این شعب
ندارم اما در شعبهخودم تا به حال 50مجرم محکوم به این
مجازات شدهاند.
ظرفیت پنهان مجازاتهای جایگزین
علیرضا احمدیمنش :مجازاتهای جایگزین حبس
را میتوان در جهت مصالح اجتماعی ،فرهنگی و حتی
اقتصادی بهکار برد .بهنظرم دستگاههای دولتی باید با
شناسایی این ظرفیت به استقبال آن بروند و با هدف کمک
به زندانیان ،کمک به جامعه و سازمان خودشان بر این
اساس طر حهایی را اجرا کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف  ۱۶۲میلیارد تومانی انواع کاالی قاچاق در هرمزگان

گروه حوادث:
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به کشف ۱۶۲
میلیارد تومانی انواع کاالی قاچاق در از ابتدای سال جاری
تا کنون در استان  ،گفت :مبارزه با قاچاق  ،عاملی بر سالم
سازی محیط است.

به گزارش مهر ،علی اصغر خرم روی در جمع خبرنگاران،
ماموریت اصلی پلیس استان را توجه بیشتر به مبارزه
با کاالی قاچاق دانست و بیان داشت:در اجرای
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استقرار پلیس
در گمرک ،اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس و گمرک
صورت گرفته و تا پایان شهریور ماه سال جاری این
قانون در گمرک شهید رجایی اجرا خواهد شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد :در استان هرمزگان با
بررسی های به عمل آمده وکشفیات حاصله،عمده قاچاق کاال
از مبادی رسمی ( به علت خالء های موجود )صورت می گیرد
که قاچاقچیان با هماهنگی های صورت گرفته در مبدأ کاال را
با اسناد خالف واقع بارگیری و ارسال می کنند.وی تا کیدکرد:
شعارهای انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله
قاعدتا
العالی) در سال های اخیر با محوریت اقتصاد بوده و
ً
یکی از عوامل اصلی که به اقتصاد ملی ضربه موثر و نابود کننده
ای می زند ،قاچاق کاال است و مبارزه با قاچاق کاال در مسیر
اقتصاد مقاومتی است .خرم روی با اشاره با کشف  ۱۶۲میلیارد
و ۳۷۹میلیون تومان انواع کاالی قاچاق از ابتدای سال جاری
تا کنون ،اذعان داشت :این میزان کشفیات نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  ۲۰درصد افزایش داشته است.
این مقام انتظامی اظهار داشت :از ابتدای سال جاری تا کنون
دو هزار و  ۴۱۲فقره پرونده در بحث کشف کاالی قاچاق در
استان تشکیل شده که از این تعداد  ۱۱۶فقره پرونده باالی صد
میلیون تومان و دو هزار و  ۲۹۶فقره زیر صد میلیون تومان بوده
است .خرم روی تعداد دستگیر شدگان در بحث قاچاق کاال را
دو هزار و  ۱۵۲نفر عنوان و بیان داشت:در این راستا هزار و ۴۵۹
دستگاه خودرو و  ۱۰فروند شناور حامل کاالی قاچاق توقیف
شده اند.
قاعدتا کشف قاچاق هدف
داد:
ادامه
انتظامی
مقام
این
ٌ
اصلی نیست ،آنچه هدف و منظور اصل می باشد ،این است

که کاالی خارجی وارد کشور نشود و محیط اقتصادی داخلی
سالم نگه داشته شود و کاالهای رقیب خارجی را از صحنه
رقابت بیرون کرده باشیم تا تولید در کشور به نحو شایسته ای
صورت پذیرد و اقتصاد و تولید جریان داشته باشد که با این
امر شاخصه های امنیت هم باال می رود .سرهنگ خرم روی
به برخورد جدی و قاطعانه با متخلفان در حوزه قاچاق کاال و
ارز با کمک سایر دستگاههای مسئول اشاره کرد و گفت :موضع
پلیس با متخلفان کاالی قاچاق موضع بسیار جدی و قاطعانه
است و با توجه به احکام قضائی که برای این افراد متخلف ثبت
شده است به همین خاطر همکاریهای مشترک خوبی را با
مجموعه قوه قضائیه و ستاد تعزیرات حکومتی داشته ایم که
به مجموعه پلیس بسیار کمک کرده است.
دستگیری  ۳۵سارق در طرح  ۷۲ساعته پلیس هرمزگان
جانشین فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح ارتقاء امنیت
اجتماعی و دستگیری  ۳۵سارق طی ۷۲ساعت گذشته در
سطح استان خبر داد.
خرم روی گفت :به منظور افزایش سطح ارتقاء امنیت اجتماعی
و رضایتمندی آحاد مردم ،ماموران پلیس آ گاهی استان با
استفاده از کلیه تجهیزات و امکانات موجود ،طرح ارتقاء امنیت
اجتماعی را در مناطق آلوده وجرم خیز با محوریت شهرستان
های غرب استان به مدت  ۷۲ساعت اجرا کردند.
وی افزود :در اجرای این طرح ۶دستگاه خودرو و  ۳۸دستگاه

موتورسیکلت مسروقه و همچنین  ۱۲دستگاه خودرو که
از طرف مقام قضائی دستور توقیف آن صادر شده بود
کشف و به پارکینگ منتقل شدند .این مقام انتظامی با
اشاره به دستگیری  ۳۵سارق  ،اظهار داشت :طی این
مدت  ۱۴فقره سرقت داخل خودرو  ۱۴ ،فقره سرقت
منزل  ۱۲ ،فقره سایر سرقت ها و همچنین دو میلیون و
 ۵۰۰هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان با تا کید بر ادامه
طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی  ،خاطر نشان
کرد:برقراری نظم و امنیت مطلوب  ،جلب رضایتمندی
شهروندان و تحقق احساس امنیت همواره سرلوحه کار
ماموران انتظامی قراردارد و پلیس از هیچ تالشی دراین
زمینه فروگذار نخواهد کرد.
کشف  ۷۹هزار لیتر سوخت دپو در سیریک
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف  ۷۹هزار لیتر سوخت
دپو در روستای گروک شهرستان سیریک خبر داد.
خرم روی گفت :در ادامه طرح های پا کسازی نقاط آلوده در
یک عملیات منسجم و هماهنگ طرح پا کسازی مناطق آلوده
در روستای گروک شهرستان سیریک اجرا شد.
وی افزود :ماموران با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی و
جستجوی میدانی ،تعدادی از منازل و محل های دپوی
سوخت را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی این مکان ها را
پا کسازی کردند .این مقام انتظامی استان اظهارداشت :در این
طرح  ۷۹هزار لیتر سوخت قاچاق کشف ۱۵،مخزن هزار لیتری و
سه مخزن پنج هزار لیتری پس از تخلیه معدوم و یک دستگاه
کامیون حامل سوخت توقیف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش سوخت های کشف
شده را حدود  ۴میلیارد ریال عنوان کرد و اذعان داشت :با
توجه به نیروی های حاضر در عملیات از مجموع کشفیات ۳۰
درصد به یگان دریابانی و  ۷۰درصد به یگان انتظامی اختصاص
داده شد.
سرهنگ خرم روی تا کید کرد :پلیس تمام توان و تالش خود را
به کار گرفته تا با همکاری خوب مردم محل های دپو سوخت و
کاالی قاچاق را شناسایی و به صورت ریشه ای با این معضل و
پدیده شوم برخورد کند.

گروه حوادث:
معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو
گفت :یکی از انواع تقلب در مواد غذایی ،مخلوط کردن مواد تقلبی
به مواد غذایی است که تقلب در افزودن روغن به جای کره کا کائو
در تولید شکالت دیده میشود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیره صباح معاون اداره
کل نظارت بر فراورده های غذایی سازمان غذا و دارو با بیان
اینکه تقلبات در مواد غذایی به شکل های مختلف صورت می
گیرد؛ یکی از مهمترین آنها را مخلوط کردن مواد تقلبی به مواد
غذایی به قصد سوء استفاده عنوان کرد.
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 ۵هزار قطعه ماهی در سد سرگز بخش احمدی تلف
شد.
به گزارش ایسنا ،بخشدار احمدی علت را کاهش
بارشهای فصلی و خشک شدن آب سد اعالم کرد.
محمد ساالرپور افزود:طرح پرورش ماهی در سد سرگز
 ۷ماه پیش با اعتبار  ۱۵میلیون تومان آغازشده بود و
قرار بود در مهرماه  ۵۰تن ماهی برداشت شود.
وی با بیان اینکه این ماهیها از نوع کپور ،آمور و فیتو
فا ک هستند  ،تصریح کرد :تلف شدن ماهیها ۳۵۰
میلیون تومان خسارت به یک بهرهبردار وارد کرد.

فرمانده پلیس راه کشور تا کید کرد که بستن کمربند
ایمنی در جادهها برای تمامی سرنشینان خودروها
الزامی است.
سردار محمدحسین حمیدی در گفتوگو با ایسنا
درباره بستن کمربند ایمنی در جادهها اظهار کرد:
بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودروها
در جاده الزامی است و ماموران پلیس راه در صورت
رویت افرادی که کمربند خود را نبستهاند اقدام به
برخورد با این خودروها خواهند کرد.
وی درباره اینکه بهنظر میرسد دیگر حساسیتی در
مورد کمربند سرنشینان عقب خودروها وجود ندارد،
تصریح کرد :چنین موضوعی صحیح نیست و بستن
کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان خودروها اعم از
جلو و عقب اجباری است و نبستن آن تخلف محسوب
شده و قطعا ماموران پلیس راه در صورت مشاهده با
آن برخورد و جریمه خواهند کرد.
حمیدی افزود :از شهروندان نیز میخواهیم که برای
حفظ ایمنی و سالمت خود حتما کمربند ایمنی را
ببندد ،تصادفات متعددی بوده که سرنشینان جلو
کمربند خود را بسته و آسیبی ندیدهاند ،اما سرنشین
صندلی عقب بهدلیل نبستن کمربند ایمنی از
خودروها به بیرون پرتاب شده و جان خود را از دست
داده است.

رفع تصرف از  4هکتار زمین ملی
در بستک

ماموران يگان حفاظت  4و نیم هکتار زمین ملی را در
منطقه كوهيج شهرستان بستک رفع تصرف کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حامد احمدپور
سرپرست اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان
بستک گفت :متصرفان قصد داشتند از طريق شخم
زنی و ایجاد شيار از این زمین ها برای كشاورزی
استفاده کنند.
وی افزود :ارزش ازمین های رفع تصرف شده 18
میلیون تومان است.
سرپرست اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان
بستک افزود :شماره تماس 1504امداد جنگل و مرتع
فرماندهى يگان حفاظت ،اماده دريافت گزارش ها
و اخبار مردمى در خصوص آتش سوزى ،تخريب و
تصرف زمین های ملى ،قاچاق گياهان دارويى و چوب
است.

ترکیب این چربی شود.این مقام مسئول در اداره کل نظارت
بر فراورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو
با تا کید بر ضرورت ابداع و استفاده از روشهای قابل اعتماد
و صحت باال برای شناسایی سایر روغن و چربی ها با توجه
به مصرف باالی کره کا کائو در صنایع غذایی کشور ،یکی از
مهمترین روشهای شناسایی این نوع تقلب را تعیین یک نوع
چربی بنام تری اسیل گلیسرید برشمرد.
صباح در پایان از مردم خواست برای اطمینان از اصالت
فراوردههای غذایی پروانه بهداشتی و نشان سازمان غذا و دارو
را در آن مورد توجه قرار دهند.
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تلف شدن  ۲۵هزار قطعه ماهی
در سد سرگز بخش احمدی

بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان
عقب خودروها در جاده الزامی است

کا کائوهای تقلبی که سودجویان به خورد مردم میدهند
وی با اشاره به تقلب در افزودن روغن های جانشین کره کا کائو
به جای کره کا کائو با دیگر روغنهای گیاهی گفت :هدف از
این تقلب کسب سود بیشتر است چر ا که به دلیل قیمت باال
ی کره کا کائو ،در صورت استفاده از ماده اصلی حاشیه سود
کاهش پیدا می کند.
وی تصریح کرد :وجود مشکالتی مثل فروش چربیهای با
کیفیت پایین و نیز امکان بازیابی چربی از مواد زائدی چون
پوسته کا کائو ممکن است تولید کنندگان را نسبت به تقلب
این ماده ترغیب کند کما اینکه انجام فرآیندهای مختلفی نظیر
بوگیری ،تصفیه وجزء به جزء سازی می تواند موجب تغییر در

طی بازدید بازرسان بهداشت محیط شهرستان
جاسک از فروشگاههای وسایل آرایشی و بهداشتی
بیش از  50کیلو گرم صابون و کرم دست ساز کشف
و معدوم شد.
مهندس سبحان رادمنش مسئول نظارت بر درمان
شهرستان جاسک گفت :با توجه به نظارت مستمر
بازرسین بهداشت محیط و مسئول نظارت بر درمان
این شهرستان جهت تامین و ارتقاء سالمت و ارائه
خدمات به شهروندان بیش از 50کیلو گرم کرم و صابون
دست ساز کشف و طی مجوز صادره از مراجع قضایی
معدوم شد.
رادمنش افزود  :در این بازدید ها که به همراه بازرسین
بهداشت محیط از چندین آرایشگاه نیز بعمل آمد؛
آموزش چهره به چهره به متصدیان آرایشگاه داده
شد.
مسئول نظارت بر درمان شهرستان جاسک خاطر
نشان کرد :پس از بازدید و تذکر بازرسان و کارشناسان
بهداشت محیط در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی
و تکرار تخلفات واحد صنفی متخلف به مراجع قضایی
معرفی خواهد شد.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

