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کشف16دستگاه ماینر قاچاق دربندر لنگه

مأموران با تشکیل ا کیپی به محل مورد
نظر اعزام ودر حین گشت زنی در سطح
حوزه استحفاظی با متوقف کردن یک
تانکر درحال تخلیه سوخت27هزار لیتر
گازوئیل قاچاق کشف کردند

فرمانده انتظامي شهرستان «بندرلنگه»از کشف  16دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش یک میلیارد و 430میلیون ریال
در این شهرستان خبر داد .به گزارش صبح ساحل سرهنگ «مهراب کاظمی» در تشریح این خبر اظهار داشت:در راستای
مبارزه بی امان با قاچاق کاال و ارز ،ماموران این شهرستان در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در دو منزل بالفاصله رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی افزود :ماموران
ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل ا کیپی به محل مورد نظر اعزام ودر بازدید از محل 16دستگاه استخراج ارز دیجیتال
درحال فعالیت را کشف و ضبط کنند.فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه با بیان به اینکه ارزش اقالم مکشوفه برابر نظر
کارشناسان یک میلیارد و430میلیون ریال برآورد شده است،عنوان کرد:در این زمینه دو متهم دستگیر که جهت سیر مراحل
قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

اخبـــــــار

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خبر داد

توقیف 2دستگاه تانکر حمل  64هزار لیتر گازوئیل در میناب
گروه حوادث //
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف 64
هزار لیتر گازوئیل قاچاق و توقیف 2دستگاه
تانکر حمل سوخت در شهرستان «میناب»
خبر داد.
به گزارش صبح ساحل سردار غالمرضا جعفری
در تشریح این خبر اظهار داشت :ماموران
انتظامی شهرستان «میناب» در اجرای طرح
ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت مقابله با
خودروهای سوخت کش با انجام کار اطالعاتی
و گشت زنی های هدفمند ،از تردد دو دستگاه
کامیون تریلی تانکردارحامل سوخت قاچاق
در یکی از محالت شهرستان «میناب» مطلع
و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود
قرار دادند.وی افزود :مأموران با تشکیل چند
ا کیپ به محل مورد نظر اعزام و با توقیف 2
دستگاه تریلی تانکردار در حال تخلیه سوخت،
64هزار لیتر گازوییل قاچاق کشف و ضبط
کردند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه
کارشناسان ارزش ریالی سوخت های کشف
شده را  9میلیارد براورد کردند ،خاطر نشان
کرد :در این خصوص پرونده قضائی تشکیل
و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع
قضائی معرفی شدند.

کشف  27هزار لیتر سوخت قاچاق در
بندرعباس
فرمانده انتظامی استان از کشف  27هزار
لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان بندرعباس
سحن گفت و ادامه داد :در راستای مقابله با
پدیده قاچاق سوخت و جلوگیری از هدر رفت
سرمایه ملی  ،طرح پا ک سازی نقاط آلوده
به قاچاق سوخت در شهرستان بندرعباس
اجرا شد.وی افزود :مأموران انتظامی پاسگاه
ایسین شهرستان با انجام کار اطالعاتی ازقاچاق
مقادیری سوخت درسطح حوزه استحفاظی
مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه

دردستور کار قرار دادند.فرمانده انتظامی استان
اذعان کرد:مأموران با تشکیل ا کیپی به محل
مورد نظر اعزام ودر حین گشت زنی در سطح
حوزه استحفاظی با متوقف کردن یک تانکر
درحال تخلیه سوخت27هزار لیتر گازوئیل
قاچاق کشف کردند .این مقام انتظامی ،ارزش
ریالی محموله قاچاق کشف شده را برابر نظر
کارشناسان  3میلیارد و  300میلیون ریال عنوان
و تصریح کرد  :در این خصوص پرونده تشکیل
و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی
ارسال و سوخت های کشف شده نیز تحویل
شرکت فرآورده های نفتی استان شد.

نا کامی قاچاقچیان در انتقال  434کیلو هروئین
با هوشیاری و سرعت عمل پلیس ،سودا گران مرگ
در انتقال یک محموله  434کیلویی هروئین در
استان نا کام شدند.به گزارش صبح ساحل سردار
جعفری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:
ماموران انتظامی شهرستان «رودان» در راستای
مقابله جدی با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با
سودا گران مرگ با انجام کار اطالعاتی شبانه روزی و
رصد فعالیت سودا گران ،یک باند قاچاق مواد مخدر
را شناسایی و پس از تعقیب و مراقبت های الزم ،با
استقرار در ایست و بازرسی فاریاب این شهرستان
کامیون مورد نظر را متوقف کردند.فرمانده انتظامی
استان افزود :ماموران کامیون را به داخل یگان
انتقال و پس از چند ساعت تالش و بازرسی دقیق
از آن  434کیلو هروئین در بسته های مختلف که
به طرز ماهرانه داخل خودرو جاساز شده بود ،کشف
و در این رابطه یک قاچاقچی را دستگیر کردند.این
مقام ارشد انتظامی ،هدف پليس از اجراي طرح
ارتقاء امنيت اجتماعي را افزايش امنيت و آسايش
عمومی شهروندان عنوان کرد و اظهار داشت :پليس
با ب ه کارگيري تمام توان عملياتي و انتظامي خود
در تامين نظم و امنيت شهروندان تالش ميکند و
الزم است شهروندان نيز ضمن رعايت نکات ايمني
و امنيتي در پيشگيري از جرايم ،هرگونه موارد
مشکوک را از طريق تلفن  110به پليس اطالع دهند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم تاکید کرد

اپیدمی کرونا جهش یافته و مبارزه با پشه آئدس از دغدغههای بهداشتی
گروه حوادث //
م گفت :سال
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قش 
 ۹۹را با تمام نامالیمات مبارزه با ویروس کرونا پشت سر
می گذاریم ولی همچنان دغدغه ویروس کرونا جهش یافته
انگلیسی در سال جدید وجود خواهد داشت.

به گزارش صبح ساحل حمیدرضا بهزادی با تا کید بر
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا افزود :رعایت پروتکل های
بهداشتی اولویت شبکه بهداشت و درمان است و هر گونه
م پوشی
بی توجهی به دستورالعمل های بهداشتی قابل چش 
نیست.وی با اشاره به اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
و همکاری بسیج و هالل احمر با شبکه بهداشت عنوان کرد :در
طرح تشدید سالمت نوروزی ،کارشناسان سالمت محیط و کار
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با همکاری اداره اما کن،
اداره اصناف منطقه آزاد ،شهرداری ،دامپزشکی ،صنعت و معدن
و تجارت به صورت شبانه روز در تمامی نقاط جزیره ،کلیه واحد
های صنفی و اما کن عمومی که خدمات ارائه می دهند را زیر
ذره بین خود دارند.بهزادی قرنطینه روستاهای دیرستان و برکه
خلف و تعطیلی اسکله مد کندالو و همچنین تعطیلی ژئوپارک
دره ستاره هارا با توجه به شناسایی موارد مثبت و به منظور قطع
زنجیره انتقال بیماری کووید مهم دانست و بیان کرد :نمونه

گیری و تست ویروس کرونا در مرا کز خدمات جامع سالمت ۱۶
ساعته و مرکز کووید در شهر قشم توسط کارشناسان مبارزه با
بیماریها و مراقبین سالمت بهطور مستمر انجام می شود.
وی ضمن اشاره به اهمیت بهسازی محیط در پیشگیری و مبارزه
با النه گزینی پشه آئدس عنوان کرد :اسکله بهمن ،اسکله کاوه،
فرودگاه بینالمللی و اسکله روستای باسعیدو و کلیه مکانهای
پر خطر از نظر حشره شناسی آئدس توسط کارشناسان مبارزه
با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان
شهرستان قشم به صورت مستمر بررسی می شوند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اظهار کرد :امیدواریم که مردم
به تأسی از رهبر فرزانه انقالب از مسافرت خودداری نمایند.
وی اضافه کرد :همچنان معتقدیم که تنها راه نجات مردم از
ویروس کرونا رعایت پروتکل ها بهداشتی و ماندن در خانه است
امیدواریم تا ستاد ملی کرونای کشور ممنوعیت سفر به استان
هرمزگان و شهرستان قشم را اعالم کند.

خرید ساعتهای لوکس با رسیدهای جعلی
گروه حوادث //
رییس پلیس فتا از دستگیری کالهبرداری
که با استفاده از اپلیکیشن رسیدساز ،از
فروشندگان ساعتهای لوکس کالهبرداری
میکرد ،خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پایگاه خبری پلیس،
سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت :یکی از
شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و
اظهارکرد ،ساعت خود را با قیمت  ۴۰۰میلیون
ریال در سایتهای اینترنتی آ گهی کردم و پس

از دقایقی فردی خوش صحبت با بنده تماس
گرفت و پس از توافق ابتدایی و اخذ آدرس به
درب منزل ما مراجعه کرد و پس از مشاهدهی
ساعت ،شماره کارت بانکی ام را گرفت و با اعالم
مشخصات بنده و نشان دادن رسید پرداخت
مبلغ  ۴۰۰میلیون ریال در تلفن همراهش،
ساعت را به همراه فا کتور خرید به وی تحویل
دادم ،ولی بعد از بررسی حساب بانکی ام متوجه
شدم که مبلغی به حساب واریز نشده و در دام
کالهبردار قرار گرفتم.وی عنوان کرد :در حین

تحقیقات پلیسی ،پروندههای مشابه دیگری
به پلیس فتا ارجاع که مال باختگان در اظهارات
خود بیان داشتند ،ساعتهای لوکس خود را
برای فروش آ گهی و با مشاهده رسید بانکی
در تلفن همراه کالهبردار ،ساعتهای لوکس
خود را به وی تحویل داده اند.رییس پلیس
فتا با بیان این که در تحقیقات پلیسی هویت
واقعی متهم شناسایی شد ،تصریح کرد :پس
از شناسایی مخفیگاه متهم تیمی از ماموران با
هماهنگیهای قضائی به مخفیگاه وی اعزام و

رفع تصرف اراضی ملی منطقه دمیلو در بندرعباس
گروه حوادث //
رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بندرعباس،
از رفع تصرف اراضی ملی درمنطقه دمیلو خبر داد.
به گزارش صبح ساحل رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری
شهرستان بندرعباس ،گفت :اراضی ملی منطقه دمیلو که
فردی بدون مجوز قانونی ورعایت مواد1و 2قانون ملی شدن
جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشوراقدام دخل وتصرف نموده به

موفق شدند در یک علمیات منسجم وی را در
مخفگاهش دستگیر و به پلیس فتا انتقال دهند.
این مقام سایبری گفت :کارشناسان ارزش ریالی
اموال کالهبرداری شده را  ۲میلیارد ریال اعالم
کردند و متهم پس از تحقیقات تکمیلی برای سیر
مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد.

استناد تبصره ذیل ماده  55قانون فوق ،از عرصه مورد نظر رفع
تصرف وبه بیت المال باز گرداننده شد.
روح اهلل وفا کیش  ،در ادامه اعالم کردند :گشت زنی در راستای
حفاظت از اراضی ملی به صورت مستمر انجام میشود وکمترین
تصرفات با جدیت کامل دنبال وبا متخلفین در چارچوب قوانین
ومقررات قاطعانه برخورد خواهدشد و یگان حفاظت این
اداره بصورت شبانه روزی وایام تعطیل آماده دریافت وبررسی
هرگونه اخبار درخصوص تخریب وتصرف اراضی ملی،قطع
درخت وآتش سوزی از طریق سامانه1504یگان حفاظت
می باشد.
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کشف جسد مسافر  17ساله
در اطراف جزیره ناز

گروه حوادث //آنا رام
جسد نوجوان  17ساله پس از  3روز در اطراف جزیره ناز قشم پیدا شد.
این نوجوان به همراه  3نفر ازدوستانش از تهران به قشم آمده بود که در 15
فروردین ماه در جزیره ناز غرق شد.
به گفته نجم الدین فریدونی رییس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی قشم ،
اهالی منطقه روستای ریگو اطراف برکه خلف صبح دیروز ،هیجدهم فروردین
ماه جاری جسد شناور این نوجوان اطراف ساحل مشاهده کردند و از آب بیرون
آوردند .گفتنی است:حدود ساعت  17و  30دقیقه یکشنبه گذشته  4نفر برای
شنا وتفریح به سواحل جزایر ناز آمده بودند که نا گهان هر  4نفر در دریا غرق
شدند .یکی از آنها موفق شد با شنا از دریای متالطم بگذرد و خود را به ساحل
رساند ،از اطرافیان درخواست کمک کرد که نیروهای امدادی در محل به کمک
آنها رفتند و دو نفر را نیمه جان نجات دادند و از سرنوشت یک نفر دیگر از آنها،
خبری در دست نبود تا اینکه بدن بی جان نوجوان دیروز صبح پیدا شد.

فرمانده انتظامی کیش خبر داد:

دستگیری سارق سابقه دار کابل برق
گروه حوادث //
فرمانده انتظامی ویژه کیش از دستگیری یک سارق سابقه دار و کشف 24
فقره سرقت خبر داد.
به گزارش صبح ساحل سرهنگ»علی اصغرجمالی « اظهار داشت :در پي وقوع
چندين فقره سرقت در مشاعات ساختمانی ،موضوع به صورت ویژه در دستور
كار کارآ گاهان پلیس آ گاهی قرار گرفت.وی افزود :مأموران با اقدامات تخصصی،
متهم سابقه دار را شناسایی ،دستگیر و به مرجع قضائی اعزام کردند.فرمانده
انتظامی ویژه کیش تصریح کرد :متهم در تحقيقات مقدماتی و پس از مواجهه
با مستندات پليس به  10فقره سرقت کابل برق و  14فقره سرقت دوچرخه از
مشاعات منازل اقرار كرد.
سرهنگ جمالی با اشاره به معرفی سارق به مراجع قضائی ،تصریح کرد :امنیت
مردم خط قرمز نیروی انتظامی است و با مخالن نظم و امنیت قاطعانه برخورد
خواهد شد.این مقام انتظامی تأ کید کرد :علت اصلی سرقت دوچرخه ها
دسترسی آسان و عدم رعایت اصول الزم برای نگهداری از آنها بود که انگیزه سارق
رابرای تکرار سرقت ها افزایش داده است.

پلمب  13مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی
متخلف در بستک
گروه حوادث //
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بستک گفت:یک هزار و 799
مورد بازدید بهداشتی13 ،مورد پلمپ و  96مورد اخطاریه در طرح نوروزی
شهرستان بستک صورت گرفت.
به گزارش صبح ساحل دکتر فروغ خردمند افزود :طرح سالمت نوروزی در راستای
ارتقاء سطح بهداشت و سالمت جامعه هر ساله در شهرستان بستک همزمان
با سراسر استان از  15اسفند آغاز و تا  15فروردین ادامه دارد.وی تصریح کرد :در
صورت پلمب شدن ،واحد متخلف موظف است تمامی نواقص را برطرف کند و در
این مدت مأموران بهداشت با شدت و تمرکز بیشتری واحد متخلف را مورد نظارت
قرار میدهند.مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بستک خاطر نشان کرد:
شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی موارد را به سامانه تلفنی
 ۱۹۰وزارت بهداشت اطالع دهند.
پلمب آشپزخانه غیرمجاز در جزیره هرمز
مسئول سالمت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس گفت :در راستای
بازدید و بازرسی ا کیپ نظارت بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس یک
واحد آشپزخانه فاقد پروانه کسب و غیرمجاز در جزیره هرمز شناسایی و پلمپ
شد.محمدرضا زارعی افزود :بازرسین سالمت محیط در بازدید از مرا کز تهیه و
توزیع مواد غذایی عالوه بر بررسی دستورالعمل ها اصالحیه ماده  ۱۳قانون مواد
خوردنی ،آشامیدنی و آرایشی بهداشتی به ویژه در دوران کرونا ،رعایت شیوه نامه
های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را نیز بررسی می کنند.زارعی عنوان
کرد :کارشناسان سالمت محیط به صورت روتین در هر بازدید درخصوص نحوه
رعایت شیوه نامه ها ،رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده صحیح از ماسک
به متصدیان صنوف آموزش می دهند.وی تصریح کرد :شهروندان می توانند در
صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی در مرا کز تهیه و توزیع مواد غذایی با سامانه
 ۱۹۰رسیدگی به شکایات مردمی وزارت بهداشت و آموزش ،پزشکی اطالع دهند.

