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گـ ـ ــزارش خبـ ــری

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد

ثبت نام  50هزار نفر
در طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی
احتمال اجرا نشدن طرح در سال آینده

گروه حوادث :

جانشین سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعالم کرد:
 50هزار نفر تا کنون در مرحله دوم طرح پرداخت جریمه غیبت
سربازی نام نویسی کرده اند و فرصت ثبت نام در این طرح نیز
تا پایان امسال خواهد بود.

سردار ابراهیم کریمی در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا
افزود :ا کنون راستی آزمایی ثبت نام شده ها آغاز و پیامک
های نتایج بررسی ها ،به واجدین شرایط نیز ارسال شده
است.
وی ادامه داد :تعدادی از افرادی که واجد شرایط پرداخت
این جریمه بودند ،جریمه های خود را پرداخت کرده اند اما
تعدادی هنوز نسبت به پرداختی های خود اقدامی نکرده
اند که باید هر چه سریعتر نسبت به پرداخت مبالغ اعالم
شده اقدام کنند تا در صورت ادامه این طرح در سال آینده،
جزو مشمول قانون سال  97نشوند در غیر این صورت باید
بار دیگر درخواست خود را براساس قانون امسال ثبت
کنند.
سردار کریمی اضافه کرد :از ابتدای این طرح( سال )94
تا کنون حدود  520هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت
سربازی ثبت نام کردند که از این تعداد حدود  330هزار نفر
مبالغ خود را پرداخت کرده و کارت معافیت دریافت کردند.
جانشین سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی در پاسخ
به سووال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه آیا این طرح در سال
آینده نیز اجرا می شود و آیا در صورت اجرا شدن مبالغ و
سنوات غیبت مشموالن این طرح تغییری خواهد کرد؟
گفت:اجرای این طرح در بودجه  97مطرح شده است.
سردار کریمی افزود :اینکه اجرای این طرح از طرف دولت
پایان یافته تلقی شود یا در مجلس شورای اسالمی و ستاد
کل نیروهای مسلح تمدید شود ،هنوز مشخص نیست و
موضوع در دست بررسی است.
وی ادامه داد :البته موضوعات مختلفی در اجرای مجدد
این طرح مطرح است از جمله تعداد سنوات مختلف
مطرح شده این است که سال های غیبت از  10سال یا
بیشتر و یا کمتر مورد توجه قرار گیرد.
احتمال اجرا نشدن این طرح در سال آینده

سردار کریمی به افراد واجد شرایط این طرح توصیه کرد
حتما امسال برای نام نویسی و پرداخت جریمه های خود
حتی به صورت قسطی اقدام کنند زیرا اجرای مجدد این
طرح در سال آینده مشخص نیست و از سوی دیگر ممکن

است در صورت اجرا در تعداد
سنوات و میزان جریمه ها نیز
تغییراتی ایجاد شود.
جانشین سازمان نظام وظیفه
عمومی نیروی انتظامی گفت:
براساس این طرح ،متقاضیانی
که تا پایان سال  ،96از زمان
غیبت سربازی آن ها  8سال
تمام می گذرد ،می توانند برای
ثبت درخواست خود به دفاتر
خدمات الکترونیک انتظامی
(پلیس )10+مراجعه کنند.
براساس قانون ،این افراد
باید تا پایان سال  ،96هشت
سال تمام یا بیشتر غیبت داشته باشند در غیر این صورت
مشمول قانون سال  96نخواهند شد.
وی اضافه کرد :از سال  94چندین مرحله ثبت نام برای
اجرای طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی اعالم و
متقاضیان درخواست های خود را ثبت و بررسی های الزم
صورت گرفته است.
جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی،
گفت :بعد از ثبت نام از افراد ،شرایط و اطالعات آن ها،
راستی آزمایی می شود.
وی اضافه کرد :در سال  179 ،95هزار نفر ثبت نام کردند
که حدود  101هزار نفر از آنان جریمه های خود را به صورت
اقساطی پرداخت کردند و بیش از  35هزار نفر کل مبالغ
جریمه خود را پرداخت و کارت معافیت دریافت کرده اند.
سردار کریمی افزود :مشموالن غایب در صورت نیاز به
اطالعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی
سازمان به نشانی  ، www.vazifeh.police.irسامانه
تلفن گویا به شماره  096480یا سامانه پیامک به شماره
 110206010از آخرین اخبار مربوط به تعیین تکلیف
مشموالن غایب اطالع حاصل کنند.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا ،بر اساس بند(ط)
تبصره  16ماده واحده قانون بودجه سال  1393مجلس
شورای اسالمی افرادی که بیش از هشت سال غیبت
داشته اند مشمول پرداخت جریمه خدمت سربازی می
شوند.
میزان جریمه مشموالن غایب برای معافیت از خدمت
وظیفه عمومی بر اساس مدرک تحصیلی است و افراد
دارای مدرک زیر دیپلم  10میلیون تومان ،دیپلم 15
میلیون تومان ،فوق دیپلم 20میلیون تومان ،کارشناسی
 25میلیون تومان ،کارشناسی ارشد  30میلیون تومان،
دکترای غیرپزشکی  35میلیون تومان ،دکترای پزشکی
40میلیون تومان و پزشکان متخصص و باالتر  50میلیون
تومان ،جریمه می شوند.
همچنین به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال10 ،
درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه می شود و مدت غیبت
بیش از  6ماه ،یک سال محسوب می شود.
مشموالن غایب متاهل براساس این قانون از پنج درصد و
دارای فرزند به ازای هر فرزند از پنج درصد تخفیف کل مبلغ
جریمه برخوردار می شوند.

خارج کردن باند استریل از بدن یک زن  56ساله!

گروه حوادث :

پزشکان تصور میکردند در بدن بیمار موجود زندهای حرکت
میکند! ولی با تصاویر پزشکی نشان داد که آن جسم خارجی
و آن موجودی که سالها در دل بیمار حرکت میکرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تیرماه سال  86بود
که خانم  46سالهای با درد شدید وارد بیمارستان امام
خمینی ساری شد ،پس از انجام آزمایشات و سونوگرافی،
ً
نهایتا در شهریورماه  86با تشخیص خونریزی رحم ،توسط
خانم دکتر (ر ـ ب) در بیمارستان شفای ساری جراحی
شد ،چند هفتهای گذشت و بدن بیمار دچار عفونت
شد ،پزشک معالج با تجویز آنتیبیوتیک و تشخیص اینکه
بهدلیل دیابت این مشکل برای او پیش آمده است! و
چیز خاصی نیست ،به موضوع فیصله داد و البته عفونت
بهظاهر از بین رفت.
چهار سال گذشت و در این سالها بیمار هر از گاهی دچار
ناراحتیهای خفیف در معده و روده خود میشد اما زمانی
فرا رسید که احساس کرد ،انگار چیزی مانند مار در دل او
میپیچد ،به پزشکانی در ساری ،قائمشهر و تهران مراجعه
کرد ،سونوگرافی و آزمایش و  ...اما چیزی مشخص نشد
و میگفتند او مشکل اعصاب دارد ،در این مدت فشار
خون او بهطور سرسامآوری باال میرفت و حتی منجر به
کمبینایی چشم چپش شد و در سال  93باوجود اینکه
پزشکان میگفتند باید جراحی شود ،اما به همان لیزر
درمانی ا کتفا شده است.
موضوع گذشت و شهریور ماه سالجاری بود که بیمار بر
اثر فشار خون باال و سرگیجه ،با سر به زمین میخورد و در
جدول یکی از خیابانهای شهر ساری میافتد ،تاندون پای
راست او پاره میشود و پای چپ او نیز دچار آسیبدیدگی
شدید میشود که هنوز آثار آن مشخص است.
این بیمار دچار سکته میشود و به بیمارستان قلب ساری
منتقل و پس از چند روز بستری مرخص میشود اما پس
از گذشت چند روز متوجه شدند که نفس کم میآورد و
احساس میکند حتی قلب او دچار عفونت شده است،
یکی از پزشکان بیمارستان قلب ساری میگفت :او باید
سریعا عمل شود ،در همین گیر و دار بود که بیمار دچار

مجوز دو برند آبلیمو باطل شد
گروه حوادث :

روابط عمومی سازمان غذا و دارو فهرست محصوالت غیر
مجاز در سطح عرضه را اعالم کرد که براساس آن مجوز دو برند
آبلیمو باطل شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری سازمان غذا و دارو ،مجوزهای
آبلیمو با نام تجاری ‹ سپنتا ‹ ( آبلیمو از کنسانتره ) به
شماره پروانه بهداشتی  13395/47و آبلیمو با نام تجاری
‹ هرمود ‹ ( آبلیمو از کنسانتره ) به شماره پروانه بهداشتتی
/1281ظ 47/باطل شده است.
براساس این گزارش ،مردم می توانند در راستای اجرا ماده
 43بخش بهداشت و درمان قانون تعزیرات حکومتی

خونریزی شدید شد و هر چه
را که میخورد سریع همراه با
خون برمیگرداند.
بیمار به بیمارستان بوعلی
ساری منتقل شد و علت این
اتفاق باز هم نامشخص باقی
ماند.
اینبار اما بیمار را نزد پزشک
خانواده در درمانگاه شهید
علمدار ساری بردند ،به او
گفتند که بیمار خون دفع
میکند و هر چه را که میخورد
باال میآورد ،وضعیت جسمانی
ً
او اصال خوب نیست و دیگر مستأصل شدهاند ،فرم ارجاع ُپر
شد و بیمار به یک فوقتخصص در درمانگاه طوبی ساری
ارجاع داده شد ،پزشک باید بهصورت اورژانسی به وضعیت
بیمار رسیدگی میکرد ،او تالش خود را بهکار بست و از بیمار
ً
خواست تا فورا در بیمارستان امام خمینی ساری بستری
شود.
 20آذرماه سالجاری بود که بیمار بستری شد ،با انجام
کلونوسکوپی و آندوسکوپی بود که یکی از پزشکان با
سرعت و در حالیکه بهسمت همکارش میرفت ،میگفت:
یک کشف جدید! آنها ابتدا فکر میکردند در بدن بیمار یک
جانور دیدهاند اما دوباره رودهها را شستوشو دادند تا آن
جسم خارجی بهخوبی دیده شود.
سرانجام با اصراری که پزشکان برای مشخصشدن
حقیقت بهخرج دادند ،تصاویر نشان داد که آن جسم
خارجی ،آن موجودی که سالها در دل بیمار حرکت میکرد
و امان او و خانوادهاش را بریده بود؛ یک گاز استریل است!
جسم خارجی که خانم دکتر  10سال پیش در شکم مریض
جا گذاشته بود!
این اشتباه پزشکی سبب شده بود که رودههای بیمار
سوراخ شود ،پزشکان میگفتند ،او چهطور در این مدت
زندگی میکرد؟ اما واقعیت این بود که بیمار زندگی نمیکرد
بلکه تنها درد میکشید و تحمل میکرد و  10سال از عمر او
که باید بهخوبی در کنار همسر و دو فرزند پسرش سپری
میشد در گوشه و کنار بیمارستانها و انتقال از شهری به
شهری دیگر برای درمان گذشت.
سرانجام سه روز پس از کشف جدید! این بانوی  56ساله
توسط یک پزشک خانم بهنام(م ـ ا) در بیمارستان امام
خمینی ساری جراحی شد؛
اینها داستان نیست ،واقعیت تلخی است که با یک
اشتباه پزشکی مال و جان بیمار دستخوش آسیب شده
است ،آسیبهایی که بهترین سالهای یک خانواده در
میانسالی پدر و مادر و جوانی دو پسر را به بدترین دوران
عمرشان تبدیل کرد.
 ..و راستی حاال چه کسی پاسخگوی این اشتباه پزشکی
است؟

درباره فرآورده های غذایی و آشامیدنی غیر مجاز ،در صورت
مشاهده اقالم مذکور در سطح عرضه با روابط عمومی
سازمان غذا و دارو با شماره تلفن  021-66405569تماس
بگیرند.
به گزارش ایرنا ،آبلیموها از سال  94خبرساز شدند و سه
خط تولید آبلیمو به دلیل عدم انطباق با ضوابط فنی و
بهداشتی سازمان غذا و دارو در آن سال  ،توقیف و 51
محصول آبلیمو نیز به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.
سازمان غذا و دارو پیش از این اعالم کرده بود آبلیموها فقط
باید از کنساتره لیمو یا لیمو تازه تهیه شده و غیر از آن تخلف
محسوب می شود.

میــــــــز خبــــر

گروه حوادث//

نگرانی را میشود از چهرههایشان خواند .بااینحال ،بسیار
به خود مسلط هستند .یکی از بستگان کاپیتان نفتکش
ایرانی حادثهدیده در دریای چین ،میگوید« :همان موقع
که لباس دریانوردی به تن کردند میدانستند با جانشان
بازی میکنند ،اما هدفشان خدمت به کشور بود و این را هم
به جان خریدند».
به گزارش ایسنا« ،شرق» در ادامه نوشت :گویا آنها هم مثل
خانوادههایشان از همان روزهای اول آبدیده شدهاند.
میخواهند فقط بدانند (چه زندگی یا مرگ) چه اتفاقی برای
عزیزانشان افتاده است .از این انتظار بیتاباند؛ از خبرهای
دروغی که برخی رسانهها منتشر کردهاند ،شا کیاند؛ از
شایعاتی که در شبکههای اجتماعی ،زندهبودن دریانوردان
را نوید میدهد و هیچکس آن را تأیید نمیکند ،صدبار
میمیرند و زنده میشوند .از اینکه پالسکو را آنقدر پوشش
دادند که مسئوالن نتوانستند از پیگیری آن شانه خالی
کنند و حاال ،جان ٣٢خدمه کشتی در خطر است و رسانه
ملی تنها به زیرنویسهای قدیمی ا کتفا میکند ،مینالند .از
اینکه وزارت خارجه ،آنطورکه شایسته است ،به چین برای
پیگیری حادثه ،فشار نمیآورد و آنها هم دستشان به جایی
نمیرسد ،خستهاند.
امیدمان هر روز کمتر و کمتر میشود
معصومه قصابی عروجی ،خواهر کاپیتان مجید عروجی ،با
بغضی که آن را مدام فرومیخورد ،میگوید« :به مسئوالن
ارشد کشور التماس میکنیم که پیگیر حادثه باشند و از
هر کشوری که میتواند کمک کند ،یاری بگیرند .نگذارند
اینطور خانوادهها از نگرانی ،دلآشوب شوند .االن چهار روز
گذشته و هر روز امید ما کمتر و کمتر میشود».
محمد عبداللهی که برادر و پسرخالهاش (سجاد عبداللهی
و پوریا عیدیپور) هر دو دانشجو بودند و برای اولینبار روی
نفتکش قدم گذاشته بودند و به این سفر دور و دراز میرفتند،
میگوید« :برای اولینبار بود که روی نفتکش میرفتند و پر از
انرژی بودند .لحظهای که داشتند سوار نفتکش میشدند
سرشار از ذوق و شوق بودند و حاال.»...
نفسی تازه میکند و ادامه میدهد« :صبح روز یکشنبه،
حدود ساعت  ،٩پدرم تماس گرفت و گفت شرکت ملی
نفتکش پیام داده که کشتی دچار حادثه شده است .همان
موقع که خبردار شدم سریع به همراه همسرم ،به شرکت
آمدیم و از همان روز هم مدام اینجا هستیم».
او از پاسخگویی شرکت ملی نفتکش راضی است و میگوید:
«اینجا با تمام توانشان کمک میکنند که آرام باشیم .اما از
نظر روحی ،شرایطمان طوری نیست که بتوانیم آرام شویم.
فشار برایمان خیلی سنگین است .دو تا خانواده از نظر روحی
درگیرند و مدام تماس میگیرند .اینجا بدرفتاری هم میکنیم
با ما خوشرفتاری میکنند .همه هم جواب میدهند.
همه طبقات را رفتهام و از هر کاپیتانی پرسوجو کردهام،
بیجواب نمیگذارند .چارهای نیست ،کاری از دست کسی
برنمیآید».
از صداوسیما گلهمندیم
او با گلهمندی از پوشش خبری این حادثه در این چند
روز میگوید« :از طرف کل جامعه دریانوردی میگویم .این
دریانوردان واقعا قشر مظلومی هستند .در پالسکوی تهران
هم خیلیها کشته شدند .پسردایی من آتشنشان است و از
شیراز برای امداد به پالسکو آمد .همه گریه کردیم ،اما بحثم
این است که رسانهها آن موقع خیلی پیگیری کردند ،اما االن
رسانهها آنقدر که باید در این مورد نمینویسند .تلویزیون
فقط به یک زیرنویس ا کتفا میکند ،درحالیکه خانوادهها در
شهرستان از صداوسیما پیگیر میشوند ،همه که ٢٤ساعته
نمیتوانند به من زنگ بزنند .گوشی را باز میکنم ،سهصفحه
پر تماس ازدسترفته دارم .من نمیتوانم جواب همه
خانواده را بدهم ،اما صداوسیما انگار هیچ اتفاقی نیفتاده؛
فقط به زیرنویس ا کتفا میکند».
بنزین به آتش نریزید
این تنها گالیه او از رسانهها نیست« :همین دیشب در
اینستا گرام پیام آمده بود که (دریانوردان) پیام صوتی
گذاشتهاند ما زنده هستیم .زنگ زدم خانه دیدم از شادی
ِکل میزنند .گفتم من در بطن قضیه هستم کسی پیدا
نشده .این شایعات مثل لیوان داغی است که آب سرد روی
آن بریزید .خب خانوادهها با این خبرها میترکند .یکسری
افراد بیمار هستند که بنزین به آتش میزنند».
این حقمان نیست
این ماجراها گویا تمامی اقشار جامعه را روشن کرد ه است
و با کمی تفکر میتوانند موضوع را آسیبشناسی کنند .او
ادامه میدهد« :این شایعات برای این ایجاد میشود که
رسانههای اصلی ما بهصورت ویژه پیگیر این ماجرا نیست.
شاید کمتر از یک دقیقه از وقت  ٢٤ساعته رسانه ملی به این
موضوع اختصاص داده شده است».
صدایش را با ناراحتی باالتر میبرد ٣٢« :نفر از پرسنل شرکت
ملی نفتکش ،هزاران کیلومتر دورتر از کشور خودمان دچار
حادثه شدهاند .شرکتی که در دوران دفاع مقدس و تحریمها
نقش مهم در حمل نفت صادراتی کشور داشته ،این حقش
نیست».

یک فروند شناورنیمه سنگین به یگان
دریابانی جاسک پیوست

فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت :یک فروند شناور نیمه
سنگین 60فوتی با نام (حیدر  ) 8به ناوگان پایگاه
دریابانی جاسک پیوست.سرهنگ علی اصغر خرم روی
در گفت و گو با ایرنا افزود :این اقدام به منظور تقویت
توان و مرزبانی هرمزگان برای رویارویی با تهدیدها انجام
شد.وی ادامه داد :هرمزگان یک هزار و  100کیلومتر مرز
دریایی دارد و با توجه به وجود  14جزیره در این استان
و بیش از دو هزار و  400کیلومتر نوار ساحلی ،دریابانی
وظیفه دارد از این جزایر و سواحل با تمام قوا حفاظت
کند.فرمانده مرزبانی هرمزگان تصریح کرد :بر این اساس،
نوسازی شناورها در مجموعه دریابانی شهرستان های
مرزی هرمزگان در دستور کار است.سرهنگ خرم روی
فرمانده مرزبانی هرمزگان با اشاره به وجود تهدیدهایی
همچون قاچاق کاال و مواد مخدر در مرزهای دریایی
استان اظهار داشت :مبارزه جدی با قاچاق کاال و مواد

گفتوگو با خانوادههای
دریانوردان ناپدیدشده
بغض میکند و ادامه میدهد« :سه روز است در بدترین
شرایط روحی قرار داریم ...سه روز است از عزیزترین کسانمان
خبری نداریم .نمیدانیم جگرگوشههایمان زند ه هستند یا
نه .این بدترین انتظار است .مدام فکر میکنیم االن غرق
میشوند ،زنده هستند؟ چه شده؟ اصال جسدشان به
دست ما میرسد؟ نمیرسد؟ ما دقیقا به چه فکر کنیم؟
برای چه اتفاقی آماده شویم؟ اینها همه سؤاالتی است که
مثل خوره مدام مغز ما را متالشی میکند».
ناراحتی این خانوادهها به همینج ا ختم نمیشود .خواهر
کاپیتان رشت ه کالم را به دست میگیرد و از پیگیریهای
انجامنشده دولت ،شکایت میکند .میگوید« :از دولت،
رئیسجمهور ،وزارت خارجه و ...انتظار میرود بیشتر
همکاری کنند و بیشتر به چین فشار بیاورند .همانطور که
ایران در حوادثی که در سطح جهان میافتد برای کمک
پیشقدم میشود ،از کشورهای دیگر انتظار داریم برای
روشنشدن ماجرا پیشقدم شوند».
عبداللهی ادامه میدهد« :سخنگوی شرکت ملی نفتکش
دیروز اعالم کرد چین همکاری الزم را ندارد و مجبوریم از ژاپن
کمک بگیریم تا آتش را خاموش کنیم.
چرا دولت ایران به دولت چین فشار نمیآورد که این
موضوع را با سرعت بیشتری پیگیری کند؟ مگر چین متحد
ما نیست؟».
از دولت توقع حمایت داریم
خواهر کاپیتان بغض دارد؛ اما کمی آرامتر است .میگوید« :از
دولت میخواهیم حمایت بیشتری از ما بکند؛ وگرنه دست
هیچکس به هیچجا بند نیست».
اینجا حرفش را در ادامه انتقادهای محمد عبداللهی رو به
سوی بداخالقی برخی رسانهها میبرد« :یکی از روزنامهها
خبر زده که با برادر من گفتوگو کرده؛ اما هیچکدام از برادران
من اصال صحبتی نکردهاند .اینها همه شایعه است».
دخترش میان کالمش میگوید« :نوشتهاند دایی من پسر
 ١٦ساله و دختر هفتساله دارد؛ درحالیکه پسردایی من
 ١٢ساله و دختردایی من سهساله است .معلوم نیست این
اطالعات اشتباه را از کجا آوردهاند؟».
خواهرزاده به دایی زنگ میزند .او هم پشت خط شا کی
است .میگوید« :با هیچ رسانهای صحبتی نداشتیم .منتظر
خبر از دفتر شرکت ملی نفتکش هستیم .منبع موثق
اینجاست .هرچه نوشتهاند اسناد و مدارکشان را باید نشان
دهند و مدارکشان را رو کنند .صحبتهایی که از طرف
خانواده ما مینویسند ،صحبتهای ما نیست».
ابراهیم برگانی ،داماد کاپیتان نیز وارد صحبت میشود و
میگوید« :همان موقع که لباس دریانوردی به تن کردند،
میدانستند با جانشان بازی میکنند؛ اما هدفشان
خدمت به کشور بود و این را هم به جان خریدند».
داماد کاپیتان بحث را به اینجا میبرد که توقعشان طبیعی
است و زیادهخواهی نمیکنند« :ا گر برادرت در آتش باشد،
به یک غریبه میگویی به آتش بزند و او را نجات دهد؟
نمیگویید .ما تا این حد راضی نیستیم که دیگران فدا
شوند .نگهبان جلوی در را میبینم ،میگویم حالل کنید.
زحمت میکشند .شرمنده میشویم مدام اینجا میآییم؛ اما
دست کسی نیست .نگرانیم».
ادامه میدهد« :حجم آتش را میدانیم .اطالعات را داریم.
مشکل است .بحث این است که اطالعرسانی درست
ی است که
باشد .زیرنویس تلویزیون آنقدر اطالعاتش قدیم 

مخدر اولویت های اصلی دریابانی است.

 38هزار معتاد متجاهر تحت پوشش
خدمات کاهش آسیب هستند

اطالعات ما از آنها فراتر است».
آرام بودم ،آتش گرفتم
معصومه عروجی کالم همسرش را ادامه میدهد« :تلویزیون
خبری را پخش کرد که احتمال انفجار است و غرقشدن
نفتکش .آرام بودم .دوباره آتش گرفتم».
همسرش با ناراحتی میگوید« :چطور است که خبرهای
آرامکننده را منتشر نمیکنند و خبرهای متشنجکننده را
منعکس میکنند؟».
شوکه شدیم
خواهر کاپیتان اما حواسش دوباره به حادثه میرود.
میگوید« :همه شوکه شدیم .در خوابیم .این خبر غیرمنتظره
بود .کشتی رادار دارد ،وقتی دزدان دریایی نزدیک میشوند
خبر میدهد؛ اما اینجا هیچکس نفهمید چه اتفاقی افتاده
است».
از او درباره سابقه فعالیت برادرش در دریا میپرسم .میگوید:
«کاپیتان  ١٨سال است در این کار است .در کارش بسیار
خبره بوده و اصال خطای انسانی در کار نبوده است .ارزشی
را که برای کارش قائل بود ،برای خانواده قائل نبود .حاضر
بود تماموقت در کشتی باشد و خدمت بکند تا اینکه بتواند
قدمی برای کشورش بردارد و مشکلی را کم کند .کمتر کسی را
میبینید با این شرایط در اقیانوس بخواهد چنین نفتکش
بزرگی را حمل کند».
قاسم قنبری ،همکار و دوست دوران بچگی کاپیتان ،نیز در
اتاق حضور دارد .آنگونه که میگوید ،از دوران بچگی با هم
بودهاند و حتی در دانشگاه و محل کار هم با یکدیگر هستند.
او حرفهای خواهر کاپیتان عروجی را تأیید میکند« :او از
کاپیتانهای خیلی خوب بود .در هفت ،هشت سفری که
بهعنوان ناخدا به مأموریت رفت ،حاضر بود به خارج از مرزها
برود و مخالفتی هم نداشت».
خواهر کاپیتان رشته کالم را از او میگیرد« :این جسارت را
در خودش میدید که مأموریتهای سنگین را انجام دهد.
ش ماه هم میشد که در
کسی نبود که فرار کند .گاهی تا ش 
کنار خانوادهاش نبود».
از خطرات و ماجراهای دریاییای یاد میکند که از زبان
کاپیتان شنیده بود« :برادرم اتفاقات زیادی را به خود دیده.
در توفان هم کشتی را هدایت کرده است .در بدترین شرایط
آبوهوایی .چندبار دزدان دریایی نزدیک به کشتی شدند
و همکاری طلبیدند و خوشبختانه نجات پیدا کردند؛
ولی اینجا نمیدانم چه اتفاقی افتاده که نتوانسته کاری
کند .خدا میداند چه شده.»...برادر دانشجوی حاضر
در نفتکش ،سرش را به نشانه تأیید تکان میدهد و
میگوید« :برای همه سؤال است .حتی مسئوالن نفتکش
و کشتیرانی نیز نمیدانند چه اتفاقی افتاده است .اتفاق
سخت و بیسابقهای بوده ،کسی نمیداند چه شده است».
نفتکش بمب متحرک است
همکار کاپیتان به بیسابقهبودن این حادثه اشاره میکند
و میگوید« :نفتکش بههرحال بمب متحرک است .این خبر
دنیا را تکان داده .فاجعه بزرگی بود .شاید تا  ٥٠یا  ٦٠سال
پیش چنین حادثهای نداشتیم .بار این کشتی مانند بنزین
خیلی سریع مشتعل میشود .ا گر نفت بود ،خیلی فرصت و
قدرت مانور داشتند که خود را نجات دهند؛ اما بار کشتی
طوری بوده که فرصت چندانی برای فرار به آنها نمیداد.
معلوم نیست زمانی که حادثه در ساعت هشتونیم شب به
وقت محلی رخ داده ،در چه وضعیتی بودهاند».

فرزندانتان را درخصوص موادمخدر کنجکاو نکنید
مرهمی برای مقابله با اعتیاد فرزندان باشد .
ماهان ادامه داد :بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر
باید رویکردش آ گاهی و اطالع رسانی به خانواده باشد زیرا
تربیت افراد از خانواده شروع میشود.
بهترین راه این است که مشاوره دهیم .با خانوادهها
صحبت کنیم و مربیان را توانمند کنیم تا بتوانیم برنامههای
پیشگیرانه را به اجرا درآوریم .
وی با اشاره به اینکه توانمندسازی خانواده باید هدف اصلی
در مقابله با اعتیاد باشد ،تصریح کرد :سختگیری یا کنترل
بیش از حد ،دیده نشدن ،تبعیض یا احساس جانبداری
و غیره از مواردی است که فرزندان را به سمت مواد مخدر
صنعتی و شیمیایی سوق میدهد.
این کارشناس گفت :نگرش خانواده نسبت به مسایل اعتیاد
نباید از روی تعصب و حب و بغض باشد تا حس کنجکاوی

گروه حوادث:
یک کارشناس آموزش و پرورش گفت :خانواده سالم پادزهر
مقابله و پیشگیری فرزندان از مصرف مواد مخدر صنعتی و
شیمیایی است و تعادل رفتاری خانواده و توجه به توانایی
نوجوان به زنگ نشاط و صمیمیت تبدیل میشود.

به گزارش ایسنا ،مهدیه ماهان افزود :فرزندان از دوران
نوجوانی تحت تاثیر برخوردهای خانواده ،محیط و جامعه،
زودتر از سایر اقشار به رفتارهای پرخطری همچون مصرف
دخانیات و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و روانگردانها
روی میآورند که تاثیر بسیار مخربی در زندگی آینده آنها
دارد.وی با بیان اینکه برای مقابله با اعتیاد به مصرف مواد
مخدر صنعتی و شیمیایی که در راس آسیبهای اجتماعی،
اقتصادی و غیره قرار دارد باید اقدامات اساسی و ریشه ای
انجام داد ،تصریح کرد :محیط سالم و امن خانواده میتواند
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بیش از حد فرزندان را برانگیزد باید هوشمندانه در این زمینه
عمل کرد.ماهان با اشاره به نقش مهم مادران در این زمینه
اظهار کرد :نقش مادران بسیار کلیدی و کاربردی است
و ضرورت دارد در راه مقابله با اعتیاد کالسهای آموزشی،
توجهی و مشاورهای برای آنان به منظور افزایش آ گاهی
درباره انواع موادمخدر ،پیشگیری و کنترل برگزار شود.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وی تا کید
کرد :پیشگیری از گرایش کودکان و نوجوانان به آسیبهای
اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر شامل مجموعهای
از خدمات و اقدامات مختلف در جهت مصونیت بخشی و
توانمندسازی است که با ارتقای دانش و آ گاهی نوجوانان
و نیز اصالح نگرش آنها در کنار ارائه خدمات راهنمایی
و مشاوره از آنان در برابر رفتارهای پرخطر و آسیبهای
اجتماعی فراهم میشود.

ه

ه
س
ی

ر

ا

ب

و

ا

ر

ز

خ

ی

ش

ر
س

ا

ل

ن

ج

ن

س

ج

ر

ک
س

ا

ا

م

و

ت

ع

و

د

ی

1

پسوند دارندگی-هراسان ومضطرب-محلی درمکه-9آش زیره-
خوشگذران-بندری کوچک از توابع شهرستان میناب-10پارچه
گرمابه-شهر صیفی جات ایران-11دهستانی از توابع بخش
بشا گرد-فراق و دوری-چاشنی خورا کی-12شاعر مسافر-پیاله
وساغر-کمک ویاری-هذیان بیمار-13ضمیرغیرحاضر-بیالن
عمل-مجلس نمایندگان ملت در روسیه-14گیاه حنا-ضربه
ای با سرپنجه پا به چیزی-جزیره وقت-15ملکه زنبور عسل-
نمایشنامه ای از موریس کارامونا.
عمودی
-1صفتی برای آفتاب-تمایل ورغبت به چیزی-2پرهیز از خوردن
غذا-متکدی وگدا-بانگ تشویق-3همراه با پشتک می آید-از
امراض چشمی که شخص قادر به تشخیص رنگ نمی باشد-
عددمنفی-4شهر صنعتی آلمان-از تقسیمات مدت دار زمانی-امر
به گفتن-معدن-5درس زورکی-پسوند شباهت-واحد صوتی در
زبان-6موافق و همراه-تلخی و تلخ کامی-7محل علف خوردن
چهارپایان در طویله-بادبان کشتی-تامین دادن-8الفبای
تلگراف-وا کنش وعکس العمل-شاپرک بی سرو دم-9دارای یک
اسم هستند-هوس زائو-بهم سوده شده-10دلواپس-نگریستن و
به چشم دیدن-11تست وامتحان-عددخیطی-ساعی و کوشا-
تکه کالم چوپان-12شدیدتر-نوبت بازی-از ماه های گرم سال-
آلت شالی کوبی-13عالمت مفعول بی واسطه-برادر کوچک
حضرت یوسف-ورزش مرتاض-14به معنی تل و تپه عربی-
فرزندان عرب-اسباب و اثاثیه خانه-15عدم ونابودی-کتابی
ازعنصر المعالی.
طراح  :مهدی سنگی
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رئیس مرکز درمان اعتیاد بهزیستی کشور گفت :در حال
حاضر  38هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور تحت
پوشش خدمات کاهش آسیب مانند توزیع سوزن و
سرنگ برای پیشگیری از تزریق مشترک و جلوگیری از
سرایت بیماری های عفونی وا گیر ،قرار دارند.
فرید براتی سده در گفت و گو با ایرنا افزود :خدمات
کاهش آسیب اعتیاد باید قبل از ورود معتادان متجاهر
به مرا کز نگهداری درمان و کاهش آسیب ،موسوم به
ماده  16باید توسعه پیدا کند تا ورودی این مرا کز کاهش
یابد.وی ادامه داد :خدمات کاهش آسیب اعتیاد هم
ا کنون نیز وجود دارد اما کامل نیست و باید وسعت پیدا
کند بطورمثال مرا کز کاهش آسیب ( )DICوجود دارد
اما استفاده کنندگان از خدمات آن ،ثابت هستند.وی
ادامه داد  :تعداد شلتر (پناهگاه) و مدت دسترسی به
خدمات ،باید افزایش یابد .ا کنون زمان اقامت معتادان
متجاهر در مرا کز ماده  ،16سه تا  6ماه است که بعد از آن
از خدمات پس از خروج نیز بهره مند نمی شوند.رئیس
مرکز درمان اعتیاد بهزیستی کشور اظهار داشت :ارائه
خدمات پس از خروج از مرا کز ماده  ، 16فقط برعهده
بهزیستی نیست و نهادهایی مانند وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی  ،وزارت رفاه و به ویژه شهرداری
ها در ارائه این خدمات باید همکاری کنند.براتی سده
افزود :آمار مشخصی از معتادان متجاهر در دست
نیست اما  38هزار معتاد متجاهر در کشور تحت پوشش
خدمات کاهش آسیب هستند.وی یادآور شد :برای این
افراد پس از خروج از مرا کز ماده  16باید خدمات مختلفی
مانند تامین مسکن و به ویژه بیمه سالمت ارائه شود.
معتادان حتی چند ساعت هم نباید رها باشند

رئیس مرکز درمان اعتیاد بهزیستی کشور گفت :هم
ا کنون یکصد شلتر (پناهگاه) برای معتادان در کشور
وجود دارد که باید تعداد آنها را افزایش دهیم چرا که در
برخی شهرستان ها اصال شلتر وجود ندارد؛ تفاوت شلتر
با گرمخانه این است که گرمخانه ها  ،طیف بیشتری
مانند کارتن خواب ها و افراد غیرمعتاد را تحت پوشش
می دهند اما شلترها فقط معتادان بی خانمان که مواد
مصرف می کنند را تحت پوشش قرار می دهد.
براتی سده اضافه کرد :همچنین ساعت فعالیت مرا کز
کاهش آسیب ( )DICهم ا کنون از ساعت  9صبح تا 3
بعدازظهر است که مقرر شده این ساعات افزایش یابد؛ از
سوی دیگر ساعت فعالیت شلترها از ساعت هفت شب تا
هشت صبح است بعد از این ساعت ا گر به مرا کز کاهش
آسیب بروند فقط تا ساعت  3بعدازظهر آنجا هستند و
بعد از آن رها می شوند در حالیکه نباید فرصت دهیم
که آنها رها باشند و باید برای آنها برنامه داشته باشیم.
براساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر ،ا کنون دو
میلیون و  808هزار مصرف کننده موادمخدر در کشور
وجود دارد که باالترین مصرف موادمخدر مخدر با بیش
از  66درصد مربوط به تریا ک است.

مادر خشمگین دختر سه ساله را
از موهایش آویزان کرد

مادر  33ساله آرژانتینی ،دختربچه سه سالهاش را به
خاطر گم کردن تبلتش ،وحشیانه به باد کتک گرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در یکی از شهرهای
آرژانتین ،مادری دختر  3سالهاش را مورد ضرب و شتم
قرار داد.اخیرا ویدئویی از خشم مادری عصبانی در
فضای مجازی منتشر شده است که دختر سهسالهاش
را مورد ضرب و شتم قرار میدهد .این دختربچه تبلتش
را گم کرده بود و هرچه تالش میکرد محل آن را به خاطر
نمیآورد .مادرش که از این موضوع عصبانی شده و در
مقابل سواالت مکررش در مورد محل تبلت ،بی پاسخ
مانده بود ،نتوانست خشم خود را کنترل کند و دخترش
را وحشیانه به باد کتک گرفت .مادر بیرحم موهای
دخترش را چنگ زده و او را در هوا معلق نگه داشت و
به دفعات او را زمین کوبید .این ویدئو توسط مادربزرگ
دختربچه ضبط و در فضای مجازی منتشر شد .کاربران
با مشاهده این صحنه به صفحه فیسبوک این زن
هجوم آوردند و او را به شدت محکوم کردند.
پلیس نیز وارد صحنه شد و این مادر  33ساله را دستگیر
و بچههایش را به سازمان حمایت از کودکان سپرد.
وکیل این پرونده به شدت این اقدام وحشیانه را محکوم
کرد و گفت این زن شایستگی عنوان مادر را ندارد و باید
مجازات شود .قاضی نیز هنوز حکمی در این باره صادر
نکرده است .اما گفته میشود کمترین مجازات برای
این مادر خشن زندان است.
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