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میــــــــز خبــــر

گـ ـ ــزارش خبـ ــری

نجات هشت دریانورد ایرانی در آبهای جزیره کیش
گرفت.
وی ادامه داد :لنج باری مذکور
به نام «فدک  »۱۰۵۰محموله
پارچه به همراه داشته و از مسیر
الحمریه دبی به بندر خرمشهر در
حرکت بوده است.
شهریاری خاطرنشان کرد :این
شناور به علت مواج بودن دریا
و جابجایی بار درون انبار آن،
حوالی ساعت  ۵و  ۴۰دقیقه
بامداد امروز (دوشنبه  ۲۰آذرماه)
در فاصله پنج مایلی جنوب
جزیره کیش دچار وضعیت

گروه حوادث :

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش گفت :هشت سرنشین
ایرانی یک لنج باری از خطر غرق شدن حتمی در آبهای
خلیجفارس در محدوده پنج مایلی جنوب جزیره مرجانی
کیش نجات یافتند .

به گزارش ایسنا« ،احمد شهریاری» بیان کرد :در پی اعالم
اضطرار یک فروند لنج باری به مرکز جستجو و نجات دریایی
کیش مبنی بر آبگرفتگی شدید در انبار و موتورخانه و نیاز
فوری آن به تخلیه آب ،بالفاصله هماهنگیهای الزم جهت
اعزام شناور ناجی  ۱۱از بندر کیش به موقعیت صورت

اضطرار شد.
مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش اظهار کرد :با رسیدن
بهموقع شناور ناجی به موقعیت حادثه ،تمامی هشت
سرنشین لنج از خطر غرق شدن نجات یافتند.
شهریاری تصریح کرد :پس از حصول اطمینان عوامل
عملیاتی ناجی از عدم امکان نجات شناور ،هر هشت
خدمه این لنج باری در صحت و سالمت کامل در بندرگاه
جزیره کیش تحویل نیروهای دریابانی شدند.وی در پایان
گفت :وضعیت این لنج فایبرگالس به شکل نیمه مغروق
است که تالش مالک آن برای نجات آن ادامه دارد.

برهنه کردن مسافران ایرانی در فرودگاه بلگراد !
گروه حوادث :

مأموران فرودگاه بلگراد صربستان پس از ورود ایرانیان به این
فرودگاه ،آنها را بازداشت کرده و زن و مرد را در حضور یکدیگر
و سایر مسافران آن فرودگاه برهنه و تحت بازرسی بدنی قرار
دادند!

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،براساس گزارش
شاهدان عینی ،مأموران فرودگاه بلگراد صربستان پس از
ورود ایرانیان به این فرودگاه ،آنها را بازداشت کرده و زن و
مرد را در حضور یکدیگر و سایر مسافران آن فرودگاه برهنه و
تحت بازرسی بدنی قرار دادند!
مسافران و شاهدان تصریح کردند که چند روز پیاپی آنها را
در داخل یک فنس در مجاورت سرمای شدید هوا قرار داده
و هیچگونه مواد غذایی در اختیار آنها نگذاشتهاند .در این
بین تنها عدهای که شرایط مهیای پرواز را داشتهاند ،موفق

به بازگشت شدهاند .مجموع این رفتارهای ناشایست هم
تنها مختص ایرانیها بوده است.
بیمسئولیتی سفارت ایران در صربستان به عنوان
ذیصالحترین مرجع ،برای پیگیری چنین هتک حرمتی،
محل ابهام و سؤال است چرا که تماس این افراد با سفارت
ایران در صربستان نیز متأسفانه نتیجهای در پی نداشته
است و با بیاعتنایی مواجه شده است.
بنابر اظهارات شاهدان ،شخصی که تلفن سفارت را جواب
داده ،در ابتدا خود را مستخدم سپس منشی و کارمند و...
معرفی کرده و اعالم کرده که در این موضوع قادر به انجام
اقدامی نیست!
این افراد با اشاره به ادعای لغو ویزای سفر به این کشور،
خاطرنشان کردند که چنین موضوعی واقعیت نداشته و هر
ایرانی به این کشور سفر کند ،بازداشت میشود.

همه زنانی که ترامپ را به آزار جنسی متهم کردهاند
برای نخستین بار متحد میشوند
گروه حوادث :

قرار است همه زنانی که رئیسجمهور آمریکا را به سوء رفتار
جنسی متهم کردهاند از کنگره بخواهند تحقیقاتی را درباره
رسواییهای اخالقی او آغاز کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نشریه
هیل ،همه زنانی که دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا
را به سوء استفاده جنسی متهم کرده بودند ،قرار است
برای نخستین بار با هم متحد شوند و امروز (دوشنبه) در
یک کنفرانس مطبوعاتی از کنگره آمریکا درخواست کنند
تحقیقاتی را درباره این مسئله آغاز کند.
این زنان قرار است در کنفرانس مطبوعاتی جزئیات آزارهای
جنسی خود از سوی ترامپ را بازگو کنند و از کنگره بخواهند
درباره این مسئله مهم تحقیقاتی را انجام دهد .این
کنفرانس مطبوعاتی به میزبانی یک گروه مستندسازی به
نام «بریو نیو فیلمز» برگزار خواهد شد .این گروه مستندساز
در ماه نوامبر هم یک فیلم درباره اتهامات جنسی ترامپ
منتشر کرده بود.
از دوره رقابتهای انتخاباتی تا کنون دهها زن ،ترامپ را به
سوء رفتار جنسی متهم کرده اند .اتهامات جنسی علیه
رئیس جمهور آمریکا از سال  2016یعنی زمانی آغاز شد که
یک نوار ویدئویی از صحبتهای وی درباره زنان منتشر

شد .ترامپ در این نوار ویدئویی که مربوط به مصاحبه
او با «بیلی بوش» در سال  2005است از کلماتی زشت و
رکیک درباره زنان استفاده می کند .پس از انتشار این نوار
ویدئویی ،زنان زیادی جرأت یافتند و دونالد ترامپ را به آزار
جنسی متهم کردند.
چند روز پیش هم مجری سابق شبکه فا کس نیوز رئیس
جمهور آمریکا را به آزار و اذیت جنسی بین سالهای 2005
تا  2006متهم کرد .این در حالیست که ترامپ همه این
اتهامات را رد کرد و کاخ سفید هم گفته است که همه زنانی
که رئیس جمهور آمریکا را به آزار جنسی متهم کرده اند،
دروغ می گویند.
اتهامات جنسی علیه دونالد ترامپ در آمریکا در حالی
خبرساز شده است که این روزها تعدادی از مردان صاحب
قدرت در این کشور به سوء رفتار جنسی متهم شده
اند« .هاروی واینستین» ،تهیه کننده آمریکایی« ،کوین
اسپیسی» ،بازیگر و کارگردان آمریکایی و «لوئی سی.کی»،
کمدین معروف این کشور از جمله افرادی هستند که به آزار
جنسی متهم شده اند.
همچنین سه قانونگذار آمریکایی هم در هفته های گذشته
به دلیل متهم شدن به رسوایی های جنسی از سمت های
خود استعفا کردند.

مخدری مرگبار به شکل عطر و بخور در مهمانیها
گروه حوادث :

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس از وجود ماده
محرک صنعتی «دستمال» خبر داد و گفت :قدرت توهم زایی
این ماده محرک صنعتی جدید  ۲۰تا  ۸۰برابر حشیش است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا ابراهیمی با
بیان اینکه ماده صنعتی «دستمال» از دسته مخدر نیست
و محرک میباشد ،افزود :قدرت توهم زایی این محرک
صنعتی  ۸۰برابر حشیش است و به دلیل اثرات توهم زایی
باالی آن ،مصرف کنندگان در مدت کوتاهی به ورطه مرگ
کشیده می شوند.
وی با اشاره به اینکه ماده محرک «دستمال» جزو
کانابینوئیدها که ماده موثر حشیش است ،میباشد؛ اضافه
کرد :متاسفانه این ماده صنعتی در آزمایشگاهها سنتز
میشود و  ۲۰تا  ۸۰برابر قویتر از حشیش است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس بیان
داشت :به دلیل اثرات مخرب این محرک صنعتی و
باالبودن قدرت توهم زایی آن ،مصرف این ماده تغییرات
اساسی را در مغز افراد ایجاد میکند به نحوی که مصرف
کنندگان آن پس از مصرف ،تمامی مهارتهای خود را

از دست می دهند.ابراهیمی در خصوص نام این ماده
محرک صنعتی ،گفت :این ماده صنعتی ورقههای کاغذی
است که به دستمال مرطوب معروف شده و همانند
حشیش مصرف می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با رنگین کمانی از مواد
محرک و مخدر روبه رو هستیم ،اظهارداشت :در حال
حاضر گزارشی به صورت آماری مبنی بر مصرف این ماده
صنعتی ثبت نشده است و میتوان گفت :مصرف کنندگان
آن ،این ماده را از کشورهای خارجی وارد میکنند.
ابراهیمی نسبت به مصرف این ماده محرک صنعتی هشدار
داد و گفت :امکان دارد استفاده از این ماده به صورت عطر
و بخور در مهمانیها عرضه شود که در این رابطه وظیفه ما،
اطالع رسانی و هشدار در مورد خطرات این ماده صنعتی
است.
وی افزود :متاسفانه در شبکههای مجازی برخی افراد
سودجو اقدام به تحریک نوجوانان و جوانان جهت مصرف
این نوع ماده توهم زا می کنند که در این رابطه باید
خانوادهها و والدین نسبت به شناخت و اثرات مخرب این
ماده صنعتی آ گاهی یابند.

حوادث رانندگی دومین عامل مرگ و میر در کشور است
گروه حوادث :

معاونت امداد و نجات اورژانس کشور با بیان اینکه حوادث
ترافیکی دومین عامل مرگ و میر بعد از سکته است ،گفت:
هدف از اجرای طرح زمستانی پلیس راهور کاهش مرگ و میر و
برقراری انضباط ترافیکی در کشور است.

رئیس سازمان راهداری کشور گفت :مجموعه راهداری
با  14هزار نفر نیروی انسانی دائمی و فصلی و بیش از 9
هزار دستگاه ماشینآالت 21 ،هزار گشت راهداری و 650
راهدارخانه آماده خدمت رسانی است.
وی با بیان اینکه در کنار ارائه خدمات دستگاه مربوطه،
نقش مردم در این میان اهمیت دارد ،از مردم درخواست
کرد برای انجام سفرهای زمستانی حتما از زنجیر چرخ
استفاده کنند و از نیروهای پلیس راه هم درخواست
کرد از تردد رانندگان فاقد زنجیر چرخ جلوگیری به عمل
آورند.
در ادامه سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت
هالل احمر بیان کرد 4349 :نفر نیرو در  1200پایگاه فعال
هستند و  3457خودروی امدادی در کنار  24فروند بالگرد
آماده ارائه خدمات هستند.

همچنین نوری معاونت امداد و نجات اورژانس کشور با
بیان اینکه در کشور ما حمل و نقل عموما از طریق جاده ها
صورت میگیرد ،گفت :سال گذشته  16هزار نفر در جادهها
جان دادند و  600هزار نفر بر اثر جراحات ناشی از حوادث
رانندگی به بیمارستان منتقل شدند.
وی با تا کید بر اینکه حوادث ترافیکی دومین عامل مرگ
بعد از سکته است ،اظهار کرد :هدف از طرح امدادرسانی
کاهش مرگ و میر است و به همین منظور وزارت بهداشت
با  882پایگاه شهری 34 ،بالگرد و  232آمبوالنس آماده
خدمترسانی است.
در پایان این مراسم سردار مهری رئیس پلیس راهور
کشور هدف از برگزاری طرح زمستانی پلیس راهور را برقراری
نظم و انضباط ترافیکی عنوان و تا کید کرد :ارائه خدمات
و امداد و نجات کاربران ترافیکی نیز از اهداف پلیس راهور
است.
وی با بیان اینکه  29استان کشور برفگیر هستند،
خاطرنشان کرد :بیش از  100گردنه در سراسر کشور برای
مانور ترافیکی آمادگی پیدا کرده اند و امسال چه در طرح
نوروزی و چه در طرح تابستانی ممتاز بودیم.

افزایش نرخ جرایم رانندگی تکذیب شد
گروه حوادث :

معاون اجتماعی راهنمایی و رانندگی ناجا هرگونه افزایش
جرایم رانندگی را تکذیب کرد.

سرهنگ عین اهلل جهانی ،معاون اجتماعی راهنمایی و
رانندگی ناجا در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان
هرگونه افزایش جرایم رانندگی را تکذیب کرد.
وی گفت :خبری که در رسانه های مختلف مبنی بر افزایش

تعرفه های جدید جرایم راهنمایی و رانندگی منتشر شده
است ،صحت نداشته و جرایم تغییری نکرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در فضای مجازی
و برخی رسانه ها جدولی تحت عنوان جرایم جدید
راهنمایی و رانندگی منتشر شده است که حاال با تکذیب
پلیس مشخص می شود که این خبر از اساس صحت
ندارد.

گروه حوادث :

شهردار منطقه سه بندرعباس خبر داد :

رئیس پلیس فتا هرمزگان از دستگیری عامل برداشت غیرمجاز
از حساب خبر داد و گفت :با توجه به اطالعرسانیهای
فراوانی كه در سطح كشور شده است ولی باز شاهد هستیم
كه شهروندان بهراحتی به دیگران اعتماد میکنند و کارتبانکی
خود را در اختیار آنان قرار میدهند.

به گزارش ایسنا ،سرهنگ «علیاصغر افتخاری « بیان کرد:
در پی مراجعه یکی از شهروندان هرمزگانی به پلیس فتا
مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب موضوع بهصورت ویژه
در دستور كارآ گاهان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود :برابر اظهارات شا كی ،فرد یا افراد ناشناسی
بهصورت اینترنتی مبلغ  66میلیون ریال از حسابش
برداشت کردهاند که در ادامه با بررسی حساب شا كی
توسط كارشناسان این پلیس ،مشخص شد برداشت در
قالب خرید اینترنتی بوده است.
رئیس پلیس فتا هرمزگان ادامه داد :در بررسیهای
اولیه مشخص گردید متهم از هویت جعلی برای کالهبرداری
نموده که با انجام اقدامات فنی و تخصصی متهم
به هویت «س.ش « شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی
نامبرده در مخفیگاه خود دستگیر و به پلیس فتا منتقل
شد.
وی اضافه کرد :در بازجویی بهعملآمده از متهم ،به بزه
انتسابی معترف و بیان کرد با توجه به اینكه کارتبانکی
شا كی در اختیارش بوده رمز دوم آن را فعال و اقدام به خرید
اینترنتی کرده است.
سرهنگ افتخاری بیان کرد :شهروندان به این نكته توجه
داشته باشند بهراحتی به افراد اعتماد ننمایند چرا كه این
اعتماد در فضای مجازی میتواند خساراتی را برای آنها به
وجود آورد.
وی در پایان با اشاره به اینكه شهروندان در صورت مواجه

اقدام فوری شهرداری
در حادثه سقوط پل عابر پیاده
از شهروندان عذرخواهی میکنم

دستگیری عامل برداشت
از حساب بانکی در هرمزگان
با موارد مشكوك میتوانند آن را از طریق سایت پلیس فتا
یا با شماره تلفنهای  07621821960-63اطالعرسانی
نمایند ،گفت :شهروندان کارتبانکی خود را بههیچعنوان

در اختیار دیگران قرار ندهند و بهصورت دورهای رمزهای
بانكی خود را تغییر نمایند و همچنین  SMSبانك خود را
فعال نمایند تا متوجه هر نوع ترا كنش بشوند.

دیوان عدالت اداری دریافت عوارض از نقل و انتقال امال ک روستایی را ممنوع کرد
گروه حوادث :

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مقرره ،اخذ
عوارض از معامالت زمین و ساختمان در مناطق روستایی به
وسیله دهیاری ها را ممنوع اعالم کرد.

به گزارش ایسنا ،در شکایتی که طی آن شا کی خواستار
ابطال ماده  2شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب
 83 /10 /29شده است دالیل شا کی برای ابطال مقرره این
است:
وزارت کشور به موجب ماده  2شیوه محاسبه عوارض محلی
عمومی مصوب  83 /10 /29اقدام به وضع عوارض نقل و
انتقال بر معامالت امال ک غیر منقول به مأخذ نیم درصد
مبلغ مورد معامله را نموده است ،نظر به اینکه بر اساس
ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1387برقراری
عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعالم
شده است و به موجب ماده  59قانون مالیات های مستقیم
مصوب  1366نقل و انتقال امال ک به نرخ پنج درصد و
بمأخذ جدول ارزش معامالتی (مصوب وزارت امور اقتصادی
و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال میباشد و وضع
عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه
از ارزش معامالتی به مبلغ مورد معامله (به تشخیص و توافق
متعاملین) وصول آن ،خارج از حدود اختیارات وزارت کشور
و برخالف قانون است و اینکه برقراری و دریافت عوارض از

سا کنین روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا
و بر خالف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی می باشد
و با توجه به ماده  5قانون تجمیع عوارض مصوب 1381
که برقراری هرگونه عوارض و عوارض بر درآمدهای مأخذ
محاسبه مالیات توسط شوراهای اسالمی شهر و روستا و
سایر مراجع (از جمله وزارت کشور ) ممنوع شده است و
اینکه مطابق رأی شماره  799مورخ  91 /11 /2هیات عمومی
دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معامالت امال ک و ...
مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیده است تقاضای ابطال
ماده  2شیوه عوارض عمومی مصوب  83 /10 /29به لحاظ
خالف قانونی و خارج از محدوده اختیار بودن آن را نموده
است.
خالصه مدافعات طرف شکایت

خوانده طی الیحهای به شماره  95 /10 /7 -49808اعالم
داشته :ماده  2دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی
عمومی مصوب  1383 /10 /29وزارت کشور که مورد
اعتراض شا کی واقع شده است در راستای تکالیف قانونی
وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده  37آیین نامه مالی
دهیاری ها مصوب  1382و در جهت یکسان سازی در روش
محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض
ً
تلقی نمی گردد .مضافا اینکه وفق ماده  17آئین نامه اجرایی
نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر،

بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  1375مصوب
 1378با اصالحات بعدی  ...وزارت کشور مسئول نظارت بر
حسن اجرا و رعایت آئین نامه در مورد مصوبات مربوط به
وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است و وزارت
کشور به هیچ وجه وضع عوارض ننموده است ،لذا تقاضای
رد شکایت شا کی را مستدعی است.
نظریه ا کثریت هیات تخصصی عمران  ،شهرسازی و اسناد

هر چند وزارت کشور طبق مقررات قانونی (قانون شهرداری
ها ،قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی
و آئین نامه اجرایی آن مسئول نظارت بر حسن اجراء
قوانین مذکور می باشد و می توانند بر تنظیم و تنسیق
امور دستورالعمل صادر نماید ،لکن در آراء متعدد هیات
عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر نقل و انتقال
امال ک مسکونی ،تجاری و غیره مغایر قانون و خارج از حدود
تشخیص و ابطال گردیده است؛ بنابراین مصوبه مورد
شکایت به علت تجویز اخذ عوارض بر نقل و انتقال به دالئل
مندرج در آراء هیات عمومی مغایر قانونی و قابل ابطال
است.در نهایت پس از بحث و بررسی درباره این شکایت
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء مقرره مذکور
را ابطال کرد.بر این اساس دریافت عوارض نقل و انتقال از
امال ک روستایی بوسیله دهیاری ها ممنوع شد.

کشورهای عضو میثاق پاریس برنامه عملی برای توقف کشت مواد مخدر ندارند
گروه حوادث:
قائم ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:هدف
اصلی میثاق پاریس جلوگیری از قاچاق
مواد مخدر افغانستان به اروپا تعریف شده
است در حالی که هیچ برنامه ای برای
توقف کشت و تولید ارائه نشده است.

کشورهای عضو میثاق پاریس برنامه
عملی برای توقف کشت مواد مخدر
ندارندبه گزارش خبرنگار حوزه رفاه و
تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران
جوان؛ علی مویدی قائم مقام ستاد
مبارزه با مواد مخدر در اجالس
گروه کاری میثاق پاریس پیرامون
همکاریهای بین مرزی برگزار شد،
اظهار داشت :این جلسه به لحاظ زمان
و مکان از اهمیت ویژه ای برخوردار
است که امیدوارم نشست تهران با درک
شرایط حاضر بتواند روند بحثها و تکامل برونداده ها را در
جهت مهار مسئله مواد مخدر هدایت کند.
وی افزود :آنچه که راجع به گسترش سطح و منطقه کشت
خشخاش و افزایش تولید مواد مخدر افغانستان در گزارش
UNODCآمده است تصویری است بسیار نگرانکننده از موج
مخرب ناشی از افزایش کشت و تولید که به زودی منطقه را
درنوردیده و به اروپا و ماورای آن خواهد رسید.
مویدی گفت :به جرات میتوان گفت که این نشست اولین
صحنه مواجهه با شرایط جدید است که کارشناسان و
متخصصان منطقهای و بینالمللی گرد هم آمدهاند تا آن را
ارزیابی و راهکارهای متناسب را بررسی کنند ،به همین دلیل
طبیعی است که توقعات از نشست تهران در شرایط فعلی
بیشتر از نشستهای میثاق پاریس باشد.
وی ادامه داد :نقش نشستهای میثاق پاریس خصوصا
نشستهای گروه کارشناسی همکاریهای مرزی در مبارزه
با کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان است ،گرچه
ارزیابی امکانات و ساز و کارهای پلیسی و امنیتی با هدف
بهبود مبارزه در دستور جلسه پیشبینی شده است لکن
انتظار میرود که این مباحث با نظر داشتن عوامل افزایش
کشت و تولید و اثرات مخرب اقتصادی اجتماعی و امنیتی
ناشی از آن مطرح شود.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد :راجع به

مسئله مواد مخدر همه ما با یک سوال اساسی روبرو هستیم
چرا که علیرغم وجود اسناد جامع و متوازن مصوبات
بینالمللی به ویژ ه بیانیههای سیاسی و برنامههای اقدام
کمیسیون مواد مخدر و همچنین سند نهایی سیامین
نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای
کنترل و مهار معضل جهانی مواد مخدر و همچنین تالش
بیوقفه و اقدامات اثرگذار دستگاههای مقابلهای کشورها در
تقویت کنترل مرزهای مشترک بهبود زیرساختهای مبادله
اطالعات منطقه ای و گسترش همکاریهای بینالمللی
متاسفانه تهدیدات امنیتی اجتماعی و اقتصادی ناشی از
جریان تولید و قاچاق مواد مخدر در اقصی نقاط جهان به
خصوص در منطقه ما هنوز ادامه دارد.
وی افزود :هدف اصلی میثاق پاریس جلوگیری از قاچاق
مواد مخدر افغانستان به اروپا تعریف شده است در حالی که
هیچ نوع نقشه راه یا برنامه اقدام عملی برای توقف کشت و
تولید ارائه نشده است و ا گر چنین چیزی وجود دارد اثر آن در
میدان عمل مشاهده نمیشود.
مویدی گفت :عاملی که باعث کاهش کشت و تولید انواع
مخدر میشود نبود تقاضا و بازار سودآور است ،به بیان فنی
باید در کشورهای مقصد برنامه کاهش تقاضا به شکلی
تدوین و اجرا شود که انگیزهای برای سودا گران مرگ باقی
نماند.

وی ادامه داد :در اسناد و متون بینالمللی
مرتبط با مواد مخدر به دفعات از عبارت
مسئولیت مشترک و تعهد بینالمللی
استفاده میشود در حالی که هیچ نمونه
عینی منسجم و مستند از ایفای این تعهد
حداقل در کمک به کشورهای مبدا و
کشورهای مسیر دیده نمیشود.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار
کرد :در ا کثر قریب به اتفاق نشستهای
میثاق پاریس هیئتهای شرکت کننده
از نبود ساز و کار کارآمد برای تبادل
اطالعات و یا دریافت نکردن اطالعات برای
انجام عملیات حکایت دارند ،در حالی
که دستیابی به چنین امری منوط به
تصمیمات مسئوالن مرزی و دستگاه های
مقابلهای کشورهای همرز است.
وی افزود :وجود ساز و کارهای منطقهای
موثر در ارتقاء همکاریهای مرزی و مقابله با قاچاق مواد
همچون ابتکار سه جانبه فی ما بین جمهوری اسالمی ایران
افغانستان و پا کستان با ساز و کار شبکه طر حریزی مشترک
 JPCافسران کشور CFPو دفاتر رابط مرز BLOکه عملکرد
بسیار موفق و موثری دارد ،این ساز و کارها آنچنان باید از
سوی میثاق پاریس حمایت نمیشود.
کشف  75درصد تریا ک جهان توسط ایران

مویدی تا کید کرد :با توجه به دستور کار نشست برای ارائه
گزارش از سوی هیئت جمهوری اسالمی ایران و رئیس پلیس
مبارزه با مخدر ناجا به طور میانگین  75درصد کشفیات
جهانی تریا ک 61 ،درصد کشفیات جهانی مرفین17 ،
درصد هروئین و همچنین بیشترین کشف پیشسازههای
شیمیایی مواد مخدر توسط جمهوری اسالمی ایران صورت
میگیرد.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان اظهار کرد :در
خواست من از هیئت های شرکت کننده و دفتر UNODC
برای پیگیری استمرار تشکیل این جلسات در منطقه و
همچنین دعوت از تمامی ذینفعان و به خصوص کشورهای
مقصد برای مشارکت در جلسات با هدف انسجام و
اثربخشی اقدامات منطقه ای و فرامنطقهای این جلسه و
حمایت جمهوری اسالمی ایران از این اقدامات را به عنوان
پیشنیازهای مبارزه با مواد مخدر اعالم میکنم.

شناسایی بیش از  ۱۷۰کانون آلوده به آنفلوانزای پرندگان
گروه حوادث:
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار کشور ،با بیان اینکه از
ابتدای مهرماه تا کنون ،بیش از  ۷۰کانون آلوده به آنفلوانزای
فوق حاد پرندگان داشته ایم ،گفت :حدود  ۹.۵میلیون مرغ
طی  ۸۰روز حذف شده است.

به گزارش مهر ،سیدفرزاد طال کش در نشست تخصصی
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با بیان اینکه آنفلوانزا یکی
از بیماری های خاصی است که در صنعت طیور اتفاق
افتاده ،اظهار داشت :در  ۲۰سال اخیر ،این بیماری  ۴دوره
در کشور اتفاق افتاده است.وی با اشاره به اینکه در سال
گذشته در همین تاریخ ،حدود  ۲۰کانون بیماری در کشور
وجود داشت ،گفت :امسال از ابتدای مهرماه تا کنون،
ً
بیش از  ۱۷۰کانون آلوده داشته ایم که تقریبا  ۹۰درصد آن
مربوط به واحدهای صنعتی است و حدود  ۹.۵میلیون
قطعه مرغ طی این  ۸۰روز ،حذف شده اند.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تصریح کرد :این
در حالی است که در سال گذشته ،در طول دوره بیماری ۱۱.۵
میلیون قطعه مرغ حذف شده بود.طال کش با بیان اینکه
سازمان دامپزشکی کشور سال گذشته برای معدوم سازی
حدود  ۱۲میلیون قطعه مرغ ،نزدیک به  ۲۰میلیارد تومان
هزینه کرده است ،اضافه کرد :این مبلغ فقط برای اجرای
عملیات هزینه شده و جدا از این ،هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان به
صنعت مرغ داری کشور خسارت وارد شده است.
دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تأ کید کرد:
خوردن مرغ و تخم مرغ مشکلی از نظر انتقال بیماری برای

انسان ایجاد نمی کند و ا گراتفاقی در این زمینه رخ می هد،
مربوط به ارتباطات شغلی است و ربطی به مصرف مر غ و تخم
مرغ ندارد.طال کش با بیان اینکه ویروس آنفلوانزای پرندگان
با پرنده های مهاجر وارد کشور می شود ،اظهار داشت :این
پرندگان حدود سه هفته است که وارد کشور ما شده اند و
ً
معموال نیز ابتدا به شمال کشور می روند .در این راستا باید
دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی ،قوه قضائیه و محیط
زیست به کمک سازمان دامپزشکی بیایند تا از انتشار این
ویروس در کشور جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه البته نمی توان نسبت به سهل انگاری
برخی مرغداران در این زمینه چشم پوشی کرد ،گفت :با این
وجود باید از ارگان های دولتی سوال کرد آیا برای آموزش
مرغداران و تولید کنندگان اقدامی انجام داده اند؟

دبیرکل کانون سراسری مر غ تخم گذار ایران تصریح کرد:
ممکن است از پرندگان مهاجر که وارد کشور می شوند ،تیپ
جدیدی از آنفلوآنزای فوق حاد وارد کشور شود که این مساله
ما را با چالش جدیدی مواجه خواهد کرد و امیدواریم چنین
اتفاقی رخ ندهد.طال کش تأ کید کرد :در حال حاضر نگرانی ما
این است که استان های اصلی و قطب های تولید در کشور
مانند قم ،اصفهان و سمنان درگیر این بیماری شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در صنعت
مرغ و تخم مرغ در سالهای اخیر رشد چشمگیری حاصل
شده است ،اظهار داشت :بیش از دو میلیون تن ظرفیت
تولید مرغ و بیش از یک میلیون تن ظرفیت تولید تخم مرغ
کشور است که در حال حاضر حدود یک میلیون تن تخم
مر غ در کشور تولید می کنیم.دبیرکل کانون سراسری مرغ
تخم گذار ایران اضافه کرد :تا  ۲۰سال آینده با توجه به مصرف
سرانه و وضعیت صادرات تخم مر غ که هیچ کدام شرایط
مطلوبی ندارند ،نیازی به احداث واحدهای جدید نداریم
بلکه باید حدود  ۳۰درصد واحدهای کهنه و فرسوده فعلی
بازسازی شود.
طال کش افزود :یکی از چالش های فعلی موجود در صنعت
این است که دولتی که سالهای اخیر عزم جدی و عملیاتی
برای بازسازی و نوسازی این واحدها نداشته است.وی با
بیان اینکه در مرغ بیش از  ۲۰۰هزار تن و در تخم مرغ بیش
از  ۱۵۰هزار تن مازاد داریم تأ کید کرد :باید عالوه بر افزایش
مصرف سرانه ،برای صادرات نیز برنامه ریزی کنیم و میزان
آن را افزایش دهیم.

شهردار منطقه سه بندرعباس گفت :به دنبال سقوط
یکی از پلهای هوایی این منطقه بر اثر برخورد یک
دستگاه تریلر ،این معبر در کمتر از دو ساعت بازگشایی
شد.
به گزارش ایسنا ،روحاهلل مرادی زاده اظهار کرد :حدود
ساعت  15یکشنبه  19آذر ماه یک دستگاه بیل مکانیکی
که بر روی یک دستگاه تریلر در حال جابجایی بود ،به
پل هوایی واقع در محله چهارصد دستگاه برخورد کرده
و متأسفانه این پل سقوط میکند.
وی با اشاره به مسدود شدن این مسیر به دنبال حادثه
ر خداده ،افزود :با تالشهای صورت گرفته ،مسیر
ً
موردنظر در مدتزمان دو ساعت مجددا بازگشایی شد.
شهردار منطقه سه بندرعباس ضمن عذرخواهی از
مردم به دلیل حادثه ر خداده و مسدود شدن یکی از
معابر ،بیان کرد :خوشبختانه این حادثه خسارت جانی
نداشته است.
مرادی زاده در پایان از همراهی و تالشهای مجموعه
پلیس راهنمایی و رانندگی و کالنتری  13بندرعباس در
مدیریت هرچه بهتر این حادثه تشکر کرد.

الحاق سه فروند شناور گلف
به گشت حفاظت آبزیان دریایی

مدیرکل شیالت هرمزگان از الحاق سه فروند شناور گلف
 ۲۵فوت به گشت حفاظت آبزیان شیالت هرمزگان خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،محبی از الحاق سه فروند شناور گلف به
گشت حفاظت آبزیان شیالت هرمزگان خبر داد و افزود:
این شناورها دارای قدرت موتور  ۲۵فوت است که بدون
نیاز به روغن بهصورت خشک کار میکند.
وی با بیان اینکه شناور گلف مجهز به جیپیاس و
قدرت مانور باال در شرایط ناپایدار جوی دریایی است
که در صنایع دریایی وزارت دفاع ساخته شده است،
اضافه کرد :در مراحل بعدی  ۷شناور دیگر گلف به
ناوگان شیالت هرمزگان اضافه میشود.مدیرکل شیالت
هرمزگان تجهیز و نوسازی ناوگان حفاظت شیالت و
جذب نیروی انسانی را از برنامههای سازمان شیالت در
هرمزگان خواند و تصریح کرد :برای تأمین نیروی انسانی
یگان حفاظت شیالت نیز مجوز جذب  ۵۰نیروی جدید
صادر شده است.سرهنگ خرم روی رئیس مرزبانی
هرمزگان نیز خاطرنشان کرد :گشتهای مشترک با
شیالت برای حفاظت از منابع آبی خلیجفارس نسبت
به گذشته افزایش مییابد.

کشف بیش از یک تن مواد افیونی
در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک تن و 184
کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سردار
عزیز اهلل ملکی گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر استان با همکاری ماموران انتظامی بندرعباس،
جاسک ،خمیر و حاجی آباد با کارهای اطالعاتی و اشراف
کامل بر جاده های فرعی و اصلی موفق شدند  10دستگاه
خودرو سبک و سنگین و  2دستگاه موتورسیکلت حامل
مواد مخدر را شناسایی و توقیف کنند که در این رابطه،
 22سودا گر مرگ شناسایی و دستگیر شدند.
وی با اشاره به کشف یک تن و  184کیلوگرم انواع مواد
مخدر ادامه داد :این مقدار مواد کشف شده شامل 973
کیلو و  207گرم تریا ک 208 ،کیلو و  344گرم حشیش،
 149کیلوگرم هروئین و  2کیلو و  852گرم سایر مواد
افیونی است.

محموله دو میلیاردی کاالی قاچاق
در بندرخمیر توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر از کشف  2میلیارد
ریال انواع کاالی قاچاق در شهرستان خبرداد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،سرهنگ رضا علی
بخشی فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیرگفت:
انواع کاالی قاچاق به ارزش  2میلیارد ریال در این
شهرستان کشف شد .وی افزود:این کاالها را مأموران
انتظامی شهرستان  ،حین کنترل محورهای مواصالتی
و گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی از یک دستگاه
کامیون کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان
بندرخمیرگفت :در بازرسی از کامیون24 ،هزار پا کت
تنبا کو میوه ای و  100هزار نخ سیگار قاچاق که به طرز
ماهرانه ای جاساز شده بود کشف شد.سرهنگ رضا
علی بخشی افزود:یک متهم در این زمینه دستگیر و
به همراه کاالی کشف شده برای سیر مراحل قانونی به
مراجع قضائی معرفی شد .فرمانده انتظامی بندرخمیر
با قدردانی از مردم ،از آنان خواست  :در صورت آ گاهی
از هرگونه فعالیت قاچاقچیان با تماس به موقع با ، 110
پلیس را در مقابله جدی با قاچاقچیان کاال و ارز یاری
کنند.

کشف بیش از 8میلیارد ریال کاالی
قاچاق از 10فروندلنج تجاری
در هرمزگان

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از توقیف 10فروندانج
تجاری حامل بیش از 8میلیارد ریال کاالی قاچاق و
دستگیری  14نفر قاچاقچی در  ۲۴ساعت گذشته در
مرزهای آبی هرمزگان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی استان
هرمزگان ،سرهنگ «علی اصغر خرم روی» در گفتگو با
خبرنگار این پایگاه گفت :در پی ارتقای امنیت مرزها
و برخورد جدی و قانونی با متخلفان اقتصادی طرح
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مرزهای دریای استان اجرا
شد.
وی افزود  :مرزبانان استان  8میلیارد و 610میلیون و540
هزار ریال شامل 2 :هزارو 220لیتر روغن خورا کی،یک
هزارو760کیلوگرم شکر 984 ،تکه ظروف آشپزخانه108 ،
قلم لوارم آرایشی و بهداشتی3،هزارو240کیلوگرم برنج،
4هزارو164کیلوگرم چای154،دستگاه انواع لوارم برقی
و ...کشف و ضبط نمودند.
این مقام مسئول تصریح کرد10:فروند موتور لنج تجاری
فعال در امر قاچاق کاال و  14نفر متهم دستگیر و با
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ»علی اصغر خرم روی»در خاتمه اذعان
داشت:باتوجه به تاثیرات پدیده شوم قاچاق کاال و ارز
بر اقتصاد و تولید ملی،مبارزه با این پدیده از مهمترین
اولویت های مرزبانی در اقصی نقاط استان است.

کشف بزرگترین محموله بذر
ماده مخدر گل

ماموران گمرک در عملیات مبارزه با مواد مخدر
موفق به کشف بزرگترین محموله بذر ماده مخدر گل
شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بذر ماده مخدر گل
یا شاهدانه پیش تر به صورت دانه ای توسط ماموران
گمرک کشف شده بود اما در این عملیات به مقدار 6
کیلو و  200گرم بذر ماده مخدر گل توسط ماموران گمرک
کشف و ضبط شد.

