چندی پیش در گزارش یکی از نهادها با در نظر
گرفتن تعداد کل پزشکان که ۲۰۰هزار نفر هستند
 ،میزان فرار مالیاتی آنان بهاشتباه ۴۵هزار میلیارد
ریال اعالم شد اما باید گفت که از این تعداد فقط
 30هزار نفر دارایی مطب هستند مشمول پرداخت
مالیات مستقیم هستند و مالیات سایر پزشکان در
پنجشنبه 31مرداد |98سال سی وچهارم| شماره  3842بخشهای دولتی ،از حقوق آنان کسر شده و به
خزانه دولت واریز میشود
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

رفع تصرف  ۱۴هزار متر مربع زمین ملی در میناب
ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان میناب بیش از  ۱۴هزار متر مربع زمین ملی را رفع تصرف کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان ،خسرو بهرامی نژاد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب
گفت ۱۴ :هزار و  ۹۷۴متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شد.
او افزود :ارزش زمینهای رفع تصرف شده  ۴۴۹میلیون ریال برآورد شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب گفت :در برخورد با متصرفان و دفاع از حقوق ملی و بیت المال
لحظهای تردید نخواهیم کرد و متخلفان و متجاوزان به عرصههای طبیعی برابر قانون و مقررات تحت پیگرد قانونی قرار
میگیرند تا اراضی ملی که متعلق به عموم است از دستبرد فرصت طلبان محفوظ بماند.
او افزود:شماره  ۱۵۰۴به عنوان پل ارتباطی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشهای مردمی است.

اخبـــــــار

رئیس نظام پزشکی هرمزگان عنوان کرد :

رسیدگی به  ۱۱۰پرونده شکایت از بخش های پزشکی
بیشترین شکایات مربوط به پزشکان زنان و کمترین مربوط به پزشکان عمومی  ،قلب و اطفال است

صبح ساحل  //آنا رام :
از ابتدای سال جاری تا کنون۴۳ ،پرونده
در دادسرای انتظامی۳۶،پرونده در هیات
بدوی انتظامی و  ۲۰پرونده در هیات تجدید
نظر انتظامی ثبت شده و با احتساب پرونده
های قبلی در مجموع ۱۱۰پرونده در دادسرای
انتظامی ،هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی
شده است.
رئیس نظام پزشکی هرمزگان با بیان این مطلب،
پرونده های مانده از سالهای قبل در دادسرای
انتظامی را  32فقره ،در هیات بدوی  48فقره و
در هیات تجدید نظر انتظامی 20فقره اعالم کرد
و ادامه داد :پرونده های بررسی شده امسال در
دادسرای انتظامی  ،34در هیات بدوی انتظامی
 36مورد و در هیات تجدید نظر انتظامی  15مورد
بوده است که تعداد پرونده های باقی مانده تا
 22مردادماه در دادسرای انتظامی ،هیات بدوی
و تجدید نظر  79است.
دکتر علی جمشیدی با اشاره به اینکه ۲۵درصد
شکایت ها در هیات بدوی به صدور کیفرخواست
رسیده است افزود :در این مدت برای ۴۱درصد
از موارد رسیده به این هیات نیز قرار منع تعقیب
و برای ۱۱درصد موارد هم عدم صالحیت رسیدگی
صادر شده و در مجموع ۱۸درصد از شا کیان
نیز رضایت داده یا برای پیگیری شکایت خود
مراجعه نکرده اند.وی بیشترین آمار شکایات
مربوط به پزشکان زنان و کمترین مربوط به
قلب ،کودکان وگوش  ،حلق و بینی ذکر کرد و
در این مورد تصریح کرد :در رشته های جراحی
زنان به دلیل فراوانی تعداد پزشکان و همچنین
مراجعان این بخش و همچنین ویژگی های
خاص این رشته و ارتباط مستقیم آن با مادر و
نوزاد ،تعداد شا کیان نسبت به سایر رشته ها
بیشتر بوده و حدود  ۱۸درصد از موارد را شامل
می شود .دکتر جمشیدی یادآور شد :پزشکان
عمومی و متخصصان ارتوپدی ،متخصصان
قلب ،گوش و حلق و بینی و اطفال را در رده های
بعدی وصول شکایت های مردمی اعالم کرد.

شا کیان در نظام پزشکی ،شکایت خود
را ثبت کنند
رئیس نظام پزشکی هرمزگان با بیان چناچه
اقدامات پزشكان و پيراپزشكان خارج از ضوابط
فني و رعايت موازين علمي و پزشكي باشد
و در نتيجه آن ضرر و زياني متوجه بيماران
شود،شا کیان به مرجع تشخيص اين امر سازمان
نظام پزشكي ،مراجعه کنند گفت :برخی به
اشتباه تصور می کنند نظام پزشکی با توجه
به نام خود ،فقط مدافع حقوق جامعه پزشکی
است در حالی که بر اساس قانون ،در این نهاد
حفظ و حمایت از حقوق بیمار بر پزشک اولویت
دارد.
دکتر جمشیدی از شا کیان بخش های پزشکی
خواست از ابتدا به نظام پزشکی مراجعه کرده
و شکایت خود را ثبت کنند و نیازی به مرا کز
انتظامی و قضایی نیست چرا که در کمترین
زمان ممکن ،شکایت آنان مورد رسیدگی دقیق
و کارشناسی قرار گرفته و حکم الزم صادر می
شود .وی درباره انتظار مردم از این نهاد برای
نظارت و پایش مسائل مطب ها و مرا کز پزشکی
ادامه داد :طبق قانون نظارت روزمره و پیوسته از
وظایف دانشگاه علوم پزشکی است اما دادستان
نظام پزشکی به عنوان مدعی العموم این بخش

مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان خبر داد:

آزادی  ۷زندانی جرائم غیر عمد
گروه حوادث //
مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان از آزادی  ۷زندانی
جرائم غیر عمد در استان خبر داد.
به گزارش صبح ساحل ،احمد مرادی نژاد در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :از عید قربان تا کنون ۷

زندانی جرائم غیر عمد با بدهی یک میلیارد و ۸۷۰
میلیون تومان در هرمزگان آزاد شدهاند.
وی با بیان اینکه زندانیان با تخفیف شا کیان،
منابع استانی و کمک خیران آزاد شدند ،افزود:
هما کنون  ۵۹زندانی جرائم غیر عمد با بدهی ۱۴

کشف سالح جنگی سیمینوف
در بندرلنگه

گروه حوادث //
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان بندرلنگه از کشف و
ضبط یک قبضه سالح سیمینوف جنگی در حوزه استحفاظی آن
شهرستان خبر داد.
به گزارش صبح ساحل ،سامان قاسمی از کشف و ضبط یک قبضه
سالح سیمینوف جنگی در حوزه استحفاظی آن شهرستان خبر داد
و افزود :این مأموریت توسط یگان پرتالش حفاظت محیطزیست
شهرستان بندرلنگه و در ارتفاعات آن شهرستان با موفقیت انجام
شد.وی اظهار کرد :در تاریخ  27مردادماه  98مأمورین یگان
حفاظت محیطزیست شهرستان بندرلنگه پس از اطالع و گزارشی
مبنی بر اختفاء یک قبضه سالح جنگی سمینوف ،در ارتفاعات یکی
از مناطق آن شهرستان که متخلفین بهوسیله آن اقدام به کشتار
حیاتوحش میکردند بالفاصله به محل اعزام و پس از چند ساعت
پیادهروی و گشت و جستجو موفق به کشف و ضبط اسلحه مذکور
شدند.رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان بندرلنگه
خاطرنشان کرد :مراتب به اطالع مقام قضایی شهرستان رسید و
پیگیریهای الزم جهت شناسایی و دستگیری متخلف یا متخلفین
در دست اقدام است.

می تواند در تمامی موارد قصور پزشکی به طور
مستقیم ورود کرده و اعالم جرم کند.
اعضای نظام پزشکی هرمزگان
به گفته رئیس نظام پزشکی هرمزگان  ،تعداد
اعضای نظام پزشکی هرمزگان ،یکهزار و
۱۱۴نفر هستند شامل ۳۷۱دکترای پزشکی،
۱۵۳نفر دکترای دندانپزشکی۳ Ph.D ،نفر،
۳۸۷متخصص۶۹ ،نفر فوق تخصص و فلوشیپ
و  ۱۳۳کارشناس پروانه دار .دکتر جمشیدی
تعداد پزشکان عمومی نظام پزشکی را به تفکیک
 331نفر در بندرعباس 9،نفر در بندرخمیر 8،نفر
در جاسک  6،نفر در تازیان  14 ،نفر در رودان 2 ،
نفر در گچین و  5نفر در حاجی آباد خواند  .وی
دندانپزشکان عمومی نیز  159نفر در بندرعباس
 5 ،نفر در خمیر  4 ،نفر در جاسک  2 ،نفر
درتازیان 7،نفر در رودان  ،یک نفر در گچین یک
نفر و  4نفر در حاجی آباد اعالم کرد.
لزوم مجوز برای تبلیغات محیطی
لوازمآرایشی ،بهداشتی و دارویی و پزشکی
رئیس نظام پزشکی هرمزگان در ادامه سخنان
به تبلیغات محیطی در خصوص لوازمآرایشی،
بهداشتی و  ...در بیلبورد و فضای مجازی گفت:
بیشتر تبلیغهای محیطی لوازمآرایشی ،بهداشتی
و دارویی و پزشکی در سطح شهر بندرعباس و

میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان چشمانتظار کمک
خیران هستند.
مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان خاطرنشان کرد :این
افراد به علت ناتوانی در پرداخت دیه ،محکومیت
مالی و مهریه در زندان هستند.
مرادی نژاد اضافه کرد :مردم نیکاندیش برای
آزادی زندانیان نیازمند کمکهای نقدی را به
شمارهحساب  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۶۷۰۶واریز کنند.
وی از راهاندازی پویش مردمی رسم ابرار برای
آزادی زندانیان در کشور و استان خبر داد و افزود:

فضای مجازی غیرقانونی است.
دکتر جمشیدی افزود:بر اساس قانون
،لوازمآرایشی _ بهداشتی و دارویی ،حتی در
صورت داشتن پروانه بهداشتی باید برای تبلیغ
ازنظر محتوایی بررسیشده و از نظام پزشکی
مجوز جدا گانه بگیرند که این اصل ضروری،
رعایت نمیشود و یا کمتر رعایت میشود.این
مقام مسئول از عدم نتیجهگیری رسیدگی به این
موضوع نیز گفت :در این زمینه نامهنگاریهای
زیادی با دادسراها ،شهرداری و شرکتهای
دارویی داشتهایم که تا کنون بینتیجه بوده و
حتی رسانه ملی نیز موضوع لزوم دارا بودن مجوز
از نظام پزشکی برای اینگونه تبلیغات را رعایت
نمیکند.
همه مطبهای پزشکان هرمزگانی
دارای کارتخوان هستند
رئیس نظام پزشکی هرمزگان بابیان اینکه
پزشکانی که در بخش دولتی خدمات ارائه
میدهند ،مالیات پرداخت میکنند و پزشکان
در بخش خصوصی در استان هم از منظمترین
مؤدیان مالیاتی هستند گفت :چندی پیش
در گزارش یکی از نهادها با در نظر گرفتن تعداد
کل پزشکان که ۲۰۰هزار نفر هستند  ،میزان فرار
مالیاتی آنان بهاشتباه ۴۵هزار میلیارد ریال
اعالم شد اما باید گفت که از این تعداد فقط 30
هزار نفر دارایی مطب هستند مشمول پرداخت
مالیات مستقیم هستند و مالیات سایر پزشکان
در بخشهای دولتی ،از حقوق آنان کسر شده و
به خزانه دولت واریز میشود.
دکتر جمشیدی خاطرنشان ساخت :در استان
هرمزگان نیز بر اساس اعالم سازمان امور مالیاتی،
پزشکان از بهترین و خوشحسابترین مودیان
مالیاتی هستند و تمامی آنان در مطبهای خود
کارتخوان داشته و گردش مالی و درآمد آنان
روشن و شفاف است.وی از تعطیلی حداقل
مطب  6پزشک در امسال در بندرعباس به علت
افزایش هزینهها و کاهش درآمد خبر داد که برای
کار تماموقت وارد بخش دولتی شدهاند.

این پویش از سوم تا پنجم شهریور برگزار میشود
و مردم کمکهای نقدی را با شمارهگیری کد
دستوری  *۷۸۰*۷۷۷۷۰۷۶#و شماره کارتبانکی
 ۶۲۸۰۲۳۱۴۹۵۱۹۹۷۵۳پرداخت کنند.
مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان با اشاره به اینکه از
ابتدای سال تا کنون  ۸۶زندان جرائم غیر عمد با
بدهی  ۲۷میلیارد تومان از زندانهای استان آزاد
شدند ،تصریح کرد :سال گذشته  ۲۳۵زندانی با
بدهی  ۶۱۵میلیارد ریال از زندانهای استان آزاد
شدند.

راهانـ ــدازی  50مرکز پلیس فتـ ــا
گروه حوادث //
رئیس پلیس فتا ناجا از تصویب و
راه اندازی  50مرکز دیگر پلیس فتا در
شهرستانهای کشور خبر داد.
به گزارش فارس ،سردار وحید مجید
رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح این
خبر ،اظهار داشت :در راستای تامین
امنیت فضای سایبر و ارتقاء منابع
انسانی ،زیرساخت های استان ها و
توسعه پلیس فتا در پهنه سرزمینی کشور
با پیگیری های به عمل آمده از سوی
پلیس فتا و تصویب فرمانده ناجا ،ساختار
راه اندازی  50مرکز دیگر پلیس فتا در
شهرستان های کشور مصوب و اجرایی
شد.
وی به ارتقاء توسعه پلیس فتا در کلیه
شهرستان های کشور به خصوص در
مناطق محروم و دور افتاده اشاره کرد
و ادامه داد :کلیه مرا کز پلیس سایبری
ضمن انجام رصد و پایش فضای مجازی،

ارائه خدمات و پیگیری شکواییه های
ارجاعی ،ایجاد فرصت آموزشی و اطالع
رسانی از آسیب ها ،تهدیدات و فرصت
های فضای مجازی را در راستای
پیشگیری از جرایم این حوزه در دستور
کار خود دارند.
رئیس پلیس سایبری کشور ،ایجاد این
مرا کز را در راستای برآورده شدن خواسته
های مردم در فضای مجازی عنوان کرد
و گفت :ارتقاء اعتماد مردمی و مقابله با
جرایم اینترنتی و مالی و نیز جلوگیری از
آسیب های اجتماعی و فرهنگی فضای
مجازی در جامعه از اهداف راه اندازی 50
مرکز پلیس فتا در شهرستان ها به شمار
می آید.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه
تامین امنیت نسبی در فضای مجازی
نیازمند همکاری تمامی سازمان ها،
نهادهای مربوطه و مشارکت هموطنان
است ،عنوان کرد :صیانت از هویت

ملی و ارزشهای اسالمی ،حفظ حریم
خصوصی و صیانت از اموال و منافع افراد
در فضای سایبری از ماموریت های مهم
این پلیس است.
سردار مجید به شهروندان توصیه
کرد :در صورت نیاز به کسب اطالعات
آموزشی و نیز روبرو شدن با مشکل و یا
موارد مشکوک ،مراتب را با پلیس فتا در
میان بگذارند و یا به سایت این پلیس
به نشانی  www.cyberpolice.irمراجعه
کنند.
رئیس پلیس سایبری کشور ،لزوم بهره
مندی از ظرفیت رسانه های مختلف
برای مقابله با جرایم فضای مجازی را
مهم دانست و تصریح کرد :رسانه های
دیداری ،شنیداری ،مکتوب ،خبرگزاری
ها و  ...می توانند پلیس را برای ارتقاء
آ گاهی عمومی در حوزه فضای سایبری
یاری کنند و تحقق این مهم منافع ملی
و مردمی را در پی دارد.
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با تالش سربازان گمنام امام زمان (عج) در هرمزگان:

بزرگترین باند بین المللی مواد مخدر
در جنوب کشور متالشی شد

گروه حوادث //
با تالش سربازان گمنام امام
زمان (عج) در هرمزگان،
بزرگترین باند سازمان یافته
مواد مخدر در جنوب کشور
شناسایی و متالشی شد.
رییس کل دادگستری
هرمزگان در جمع خبرنگاران
در خصوص جزئیات این خبر اظهار داشت :در جریان عملیات ضربتی سربازان
گمنام امام زمان (عج)  ،بزرگترین باند سازمان یافته و بین المللی مواد مخدر در
منطقه جنوب کشور شناسایی و متالشی و  ۱۳نفر از قاچاقچیان دستگیر شدند.
علی صالحی بیان داشت :این باند سازمان یافته به صورت مسلحانه و خانوادگی
به سرکردگی چهار برادر اداره می شد و نسبت به انتقال ساالنه حدود دویست
تن مواد مخدر از طریق کشور پا کستان به استان سیستان و بلوچستان مبادرت
می کرد.
وی بیان داشت :اعضای این باند  ،مواد مخدر را از طریق دریا به وسیله لنج و
قایق های تندرو به سواحل هرمزگان منتقل و سپس در سراسر کشور توزیع می
کردند.
صالحی با بیان اینکه گردش مالی این باند مواد مخدر ۱۰هزار میلیارد ریال بوده ،
گفت :تمامی مبادالت مالی حاصل از اقدامات مجرمانه این افراد در زمینه حمل
و نگهداری مواد مخدر از طریق کارت های بانکی اعضای خانواده آنها انجام می
شد.
رییس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد :با شناسایی و انهدام این باند
مواد مخدر ۴۹ ،واحد مسکونی و تجاری اعضای این باند پلمپ شده و ۲۵۰
نفر شتر و  ۱۵کیلوگرم طال نیز ضبط و مبلغ  ۶۵میلیارد ریال وجه نقد موجود در
حساب های بانکی این افراد توقیف شده است.
صالحی بیان داشت :اعضای دستگیر شده این باند مواد مخدر  ،با صدور قرار
تأمین قانونی جهت تکمیل روند تحقیقات و طی مراحل دادرسی در بازداشت
به سر می برند.

در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس صورت گرفت؛

عمل جراحی همزمان شکستگی
مهره های گردن و اندام های تحتانی بیمار

گروه حوادث //
همزمان عمل شکستگی مهره گردن و شکستگی اندام تحتانی بیمار با
تالش تیم نروسرجری ،ارتوپدی و بیهوشی در مجنمع آموزشی پژوهشی
درمانی پیامبر اعظم(ص) بندرعباس انجام شد.
به گزارش وبدا خلیج فارس ،دکتر محمد رضا طوافی متخصص ارتوپدی مجتمع
درمانی پیامبر اعظم (ص) ضمن بیان اینکه انجام این عمل جزو موارد نادر
می باشد گفت :بیمار خانم حدود  45ساله ای بود که به دلیل تصادف دچار
شکستگی های متعدد در ناحیه مهره های گردن ،فمور ،ران و ساق پا بود.دکتر
طوافی افزود :بیمار ابتدا کاندید عمل شکستگی گردن شده بود اما با توجه به
اینکه وقفه در انجام عمل ارتوپدی با توجه به شرایط بیمار و احتمال آمبولی و یا
زخم بستر به ضرر بیمار بود با همکاری دکتر علی پاشاپور متخصص جراحی مغز و
اعصاب و تیم بیهوشی به طور همزمان عمل شکستگی گردن و شکستگی فمور
و ران و ساق پا انجام شد.
دکتر علیرضا بقایی متخصص بیهوشی در این خصوص گفت :بیمار مذکور دچار
شرایط ویژه ای بود و با توجه به اینکه بدلیل شکستگی مهره های گردن عمل
لوله گذاری به جهت باز کردن مسیر هوایی ممکن بود خود باعث جابجایی
مهره ها و آسیب نخاعی به بیمار شود ،در انجام بیهوشی ابتدا بی حسی موضعی
گردن انجام و سپس با استفاده از دستگاه فایبر اپتیک مسیر هوایی باز و سپس
بیمار تحت بیهوشی عمومی قرار گرفت که انجام این عمل نیز از حساسیت ویژه
ای برخوردار بود.دکتر علی پاشاپور متخصص جراحی مغز و اعصاب نیز با عنوان
اینکه عمل های همزمان گاها با توجه به شرایط بیمار ممکن است انجام شود
افزود :انجام عمل های همزمان از حساسیت و پیچیدگی های فراوان برخوردار
است اما بدلیل اینکه بیمار یک بار تحت بیهوشی قرار گرفته و راه اندازی بیمار
سریعتر انجام و به طبع خطر آمبولی و عفونت کمتر می شود می توان در شرایط
خاص برای بیماران سودمند باشد.
دکتر پاشاپور در خاتمه یادآور شد :که شکستگی مهره های گردن یکی از اورژانس
های جراحی است که در تصادفات و ضربه های نا گهانی ممکن است به وجود
آید که الزم است افراد در مواجه با این بیماران در صحنه تصادف از جابجایی
بیمار پرهیز نموده و منتظر رسیدن نیروهای اورژانس باشند و در شرایط خاص
جابجایی بیمار با حفظ آناتومی ستون فقرات و مهره های گردن و با احتیاط
بسیار کامل انجام شود چرا که کوچکترین حرکت اشتباه می تواند باعث پارگی
نخاع ،فلج چهار اندام و گاها مرگ بیمار شود.

