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کشفمحمولهقاچاق
در بندر بوشهر

فرمانده یگان حفاظت بنادر و کشتیرانی کشور از
کشف البسه قاچاق در بندر بوشهر به ارزش تقریبی
 5میلیارد ریال خبر داد .به گزارش خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،سرهنگ "جعفر اطمانی" در گفت
وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت:
در راستای اجرای طرح تشديد مبارزه با قاچاق،
ماموران یگان حفاظت بندر بوشهر به لنج های
در حال تردد در بندر مشکوک و موفق به کشف
مقادیری کاالی قاچاق شدند .وی افزود :بازرسان
این یگان با هوشمندی و دقت عمل ،طی یک
عملیات و بازرسی اولیه از یک لنج ورودی به بندر
بوشهر  29کیسه حاوی بیش از  10هزار ثوب
پوشاک و  5کارتن غذای حیوانات خانگی کشف و
ضبط کردند .قاچاق مکشوفه را به تایید کارشناسان،
 5میلیارد ریال اعالم کرد و افزود :طی این عملیات
 2متهم بازداشت و برای تعیین تکلیف به دستگاه
قضائی معرفی شدند .فرمانده یگان حفاظت بنادر
و کشتیرانی کشور مبارزه با پدیده شوم قاچاق را در
سال رونق تولید جزو اولویت های یگان حفاظت
سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد و گفت:
کارکنان این یگان با عزمی راسخ و تالش شبانه
روزی و مجاهدانه ،با ورود هرگونه کاالی قاچاق
به کشور سرسختانه مبارزه می کنند.

نشت گاز در خانه شهروند بوشهری
دو مصدوم به جاگذاشت
نشت گاز در یک واحد مسکونی در شهر بوشهر
باعث مصدومیت یک زن و یک کودک شد .معاون
عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری بوشهر در گفتگو باباشگاه خبرنگاران ،
گفت :ساعت  ۱۲:۳۲امروز از وقوع آتش سوزی بر
اثر نشت گاز در یک واحد مسکونی خیابان ورزش
مطلع شدیم که بالفاصله گروه آتش نشانی به محل
اعزام شد .داریوش وحدتی افزود :نشت گاز باعث
انفجار شدید و آتش سوزی در این منزل شده بود.
وی ادامه داد :در این حادثه زنی  ۵۷ساله و کودکی
چهار ماهه آسیب دیده اند که با آمبوالنس اورژانس
به بیمارستان منتقل شدند .معاون عملیات سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر
با اشاره به مهار آتش تا ساعت  ،۱۳:۱۵بیان کرد:
خانهای که این حادثه در آن رخ داده خسارت
فراوانی دیده ،اما به طبقه دوم این ساختمان آسیب
کمی وارد آمده است .وحدتی به مردم توصیه کرد
به ویژه در زمانی که برای خوردن سحری از خواب
بیدار میشوند مراقب باشند که شیر گاز صحیح بسته
شود تا چنین حوادثی رخ ندهد.

زندگی استاندارد در مدارس استان
بوشهر ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر ،محمدرحیم بهرهمند ظهر
سهشنبه در نشست با مسئوالن آموزش و پرورش
بوشهر با بیان اینکه آموزش و پرورش مهمترین رکن
جامعه است اظهار داشت :اگر به آموزش و پرورش
به طور صحیح توجه نشود در جامعه پیشرفتی
حاصل نخواهد شد .وی با اشاره به شعار سال که
رونق تولید اعالم شده است ادامه داد :کاالهای داخلی
باید از کیفیت الزم برای جلب نظر مشتری برخوردار
باشند و هر نوعی کاالیی که کیفیت مطلوبی نداشته
باشد مشتری خود را از دست میدهد و بعد از یک
بار استفاده مشتری از رده خارج میشود .مدیرکل
استاندارد استان بوشهر با بیان اینکه ما باید به جایی
رسیده باشیم که اداره استاندارد بر واحدهای تولید
برای تولید کاالی خوب به اجبار متوسل نشود تصریح
کرد :در دنیا استاندارد به جز چند کشور اجباری
نیست که یکی از آنها کشور ما است .بهرهمند در
پایان خاطرنشان کرد :مجموعه استاندارد با همکاری
آموزش و پرورش میتواند زندگی استاندارد و تولید
استاندار را ترویج کند و این کار قطع ًا در اقتصاد کشور
تأثیرگذار خواهد بود.در پایان تفاهم نامهای همکاری
در چارچوب قوانین بین دو مجموعه آموزش و
پرورش و استاندارد منعقد شد.
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كالهربدار 45ميلياردی
دستگري شد

مسئول دبیرخانه پایش آلودگی صنایع بوشهر اثرات آلودگیهای عسلویه را تشریح کرد؛

آلودهومغموم

زهرا عرب | مسئول دبیرخانه پایش آلودگی صنایع نفت ،گاز و
انرژی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معتقد است ،شیوع بیماری
آسم و دیگر حساسیتها در عسلویه در مقایسه با شهرهای آلوده
ای همچون اهواز باالتر است و در نتیجه خواستار نگاهی ملی به
موضوع تاثیر آلودگی صنایع بر سالمتی مردم عسلویه شده است.
دکتر شکراهلل فرخی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به
اقدامات این دانشگاه در خصوص وضعیت آالیندگیها در
عسلویه توضیح داد :از چند سال پیش موضوع آلودگی عسلویه را
پیگیریکردیم،امابهشکلمتمرکزنبودهاستتااینکهکمترازیک
سال قبل دفتری به نام "دبیرخانهی پایش آلودگیهای صنایع نفت،
گاز و انرژی و اثرات آن بر سالمت" راه اندازی کردیم.
او و همکارانش در این دفتر نه فقط منطقه عسلویه ،بلکه اثرات
آلودگی را بر مردم اطراف نیروگاهها و پتروشیمیهای شمال استان
و همچنین مردم خارگ مورد توجه قرار دادند اما به دلیل بحران
موجود در منطقه عسلویه و اینکه این منطقه در حال حاضر به
عنوان یک منطقهی اورژانسی برای آنان مطرح شده است تمرکز
اولیه را بر منطقه عسلویه قرار دادند .این دبیرخانه به پیشنهاد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر راه اندازی شد و او
نیز مسئولیت آن را پذیرفته است .او و همکارانش در این مدت و
طی پیگیریهای متعدد به این نتیجه رسیدند مهمترین ابزاری که
میتواند صنایع حاضر در منطقه عسلویه شامل فازهای مختلف
گازی و شرکتهای پتروشیمی را قانع کنند که آلودگی ایجاد
میکنند و این آلودگی اول به محیط زیست و به دنبال آن به انسان
آسیبخواهدزد،مطالعاتعلمیاستوهیچچیزیبهترازنتایج
این مطالعات نمیتواند نفوذ داشته باشد .مسئول دبیرخانه پایش
آلودگی صنایع نفت ،گاز و انرژی و اثرات آن بر سالمت افزود :در
یک کار علمی ،اکثر مطالعاتی که در کل کشور در حوزهی زیست
محیطی و سالمت منطقه عسلویه بر روی هوا ،خاک ،آب و انسان
انجام شده بود را جستجو و استخراج کردیم که حاصل این مطالعه
مقالهی منتشر شده در مجلهی طب جنوب است.
● بسیاری از شرکتهای عسلویه هیچ اطالعی از پیوست
سالمتندارند
فرخی با اشاره به برخی قوانین در حوزه صنایع نفت و گاز مستقر
در مناطق ،تاکید کرد :همانطور که میدانید در دنیا مسئلهای تحت
عنوان ( HIAارزیابی اثر صنایع بر سالمت) وجود دارد که WHO
از سال  ۱۹۹۲آن را به رسمیت شناخته و رویکرد آن این است که
تمام صنایع بزرگ در ابتدای راه اندازی باید پیوست سالمت داشته
باشند؛ یعنی پیش بینی اینکه طرح قبل و حین راه اندازی و بعد از
اینکه راه اندازی شد چه آثار و عوارضی بر روی محیط زیست و
ساکنین اطراف خود ایجاد میکند و در قبال عارضهای که ممکن
است برای مردم ایجاد کنند چه تمهیداتی را باید اتخاذ کند .وی
ادامه داد :عالوه بر تدوین پیوست سالمت ،بر اساس استانداردها
پیش رفته و خروجیها و آالیندهها را استاندارد کند که متأسفانه
در کشور ما این موضوع در شهریور ماه ۹۲ابالغ شده است ،یعنی
از  ۶-۵سال قبل ،در صورتی که شرکتهای حاضر در عسلویه
 ۱۵تا  ۲۰سال است که در حال فعالیت هستند ،بنابراین طبیعی
استکهبسیاریازاینشرکتهامتأسفانههیچاطالعیازپیوست
سالمت ندارند چون از آنها خواسته نشده است .فرخی عنوان کرد:
در ابالغیه مربوط به کشور ما آمده است که بر اساس ماده ۳۲قانون
برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسالمی استانداردهای ملی ،برای
طرحهای بزرگ توسعهای باید پیوست سالمت تدوین شود ،لذا
طبق این قوانین که به وزارت بهداشت و کلیه دستگاهها نیز ابالغ
شده و بر این اساس دبیرخانه پایش آلودگیها راهاندازی شد .در
ادامه و طی تحقیقات و بررسیها نتایج قابل توجهی به دست آمده
کهدرماهنامهطبجنوبمنتشرشدهاست.مطالعهمذکوربرگرفته
از مقاالتی است که به شکل میدانی بر روی هوا ،آب ،خاک منطقه
و در حوزه بهداشت و سالمت مردم کار کرده بودند.
● تشریح اثرات آلودگی صنایع عسلویه بر سالمت ساکنان و
محیط زیست اش
این متخصص بیماریهای سیستم ایمنی و آلرژی تصریح کرد:
موضوعاولاینکهدربررسیرسوباتساحلیمنطقهنایبندعسلویه
در مقایسه با منطقهی الور ساحلی (به عنوان منطقه شاهد) فلزات
سنگین خطرناک و هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای به
عنوان محصوالت سمی صنعتی پتروشیمی و گاز منطقه عسلویه
مشاهدهشدومشخصشدرسوباتساحلیمنطقهنایبندعسلویه
به شدت باالست .فرخی اظهار کرد :در یک مطالعه دیگر که بر
رویبرخیازآبزیاندریاییمانندصدفها،دیوارهوالیهمحافظتی

صدفها انجام شده ،در مقایسه با گروه شاهد ،مشاهده شد که
غلظت فلزات سنگین به شدت در پوسته صدفها رسوب کرده
که این نشان میدهد که در سایر آبزیان هم قطع ًا وجود دارد .این
گروه در یک مطالعهی دیگر بر روی درختان منطقهی نخل تقی و
عسلویهومناطقروستاییوشهری،بازهمغلظتفلزاتسنگین
را این بار در برگ درختان و درختان مشاهده کردند؛ میزان غلظت
این فلزات به شدت باال بوده است .هر کدام از این فلزات مثل
سرب ،کادمیم ،قلع و آرسنیک دارای اثرات سمی بر روی سالمت
انسان هستند و مقدار این فلزات سمی در هوا به قدری زیاد است
که عالوه بر رسوب در خاک و ریشه درخت ،در برگ درختان
نیز رسوب کرده است .به گفته وی ،همچنین در مطالعه دیگری که
توسطمحققیندانشگاهتهرانانجامشد،وضعیتگردهافشانیدر
منطقه عسلویه بررسی شد و بررسیها نشان داد که فرم پروتئینها
تغییر کرده است و حساسیت زایی آنها افزایش یافته است .در
مطالعه بعد بر روی ادرار دانش آموزان منطقه عسلویه در مقایسه با
گروهشاهد(دانشآموزانمنطقهسعدآباددرشهرستاندشتستان)،
آزمایشاتی انجام شد و میزان فلزات سنگین در ادرار بچهها به
شدت باال ارزیابی شد.
● شیوع باالی بیماریهای آسم و به تبع آن بیماریهای
حساسیتیدیگردرعسلویه
عضو رسمی آکادمی آلرژی آمریکا با اشاره به آلودگی محیط
زیستوهمچنینتأثیرآالیندههابرسالمتیافرادگفت:مطالعهای
که در سال ۹۶-۹۵انجام دادم به عنوان تنها مطالعه حوزه سالمت،
با محور بررسی بیماریهای آسم و آلرژی در عسلویه است که
نتایج،نشاندهندهشیوعفوقالعادهباالیبیماریهایآسموبهتبع
آن بیماریهای حساسیتی دیگر در عسلویه در مقایسه با شهرهای
دیگر بوده و این میزان در مقایسه با مناطق دیگر دارای آلودگی
چون اهواز بسیار بیشتر است ،به گونهای که در جدول مقایسهای
میزان شیوع این بیماریها در عسلویه  ۱۵و در اهواز  ۹درصد
بوده است.
● موضوع آلودگی عسلویه مانند دریاچه ارومیه یک بحث
ملیشود
اووهمکارانشپسازرسیدنبهایننتایجنگرانکننده،پیشنهادات
مطرح شده از سوی دبیرخانه کاهش آلودگی و دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر را پیش از سفر رئیس جمهور به استان ارائه کردند؛
درخواست اول آنان این بود که موضوع آلودگی عسلویه مانند
دریاچه ارومیه یک بحث ملی شود ،چون پیگیری این مسئله در
سطحاستانباوجودجلساتمتعددوپیگیریهاتأثیریبرعملکرد
صنایع نداشت .آنان به این نتیجه رسیدند که م ّلی بودن این مسئله
میتواندنتیجهبخشباشد.خوشبختانهرئیسجمهوراینموضوع
را در آخرین سفر خود به عسلویه مطرح کردند و االن کمیتهای در
سطحکشوربانامکمیتهتوسعهپایدارمنطقهعسلویهتشکیلشده
که هدف اصلی آن حل مشکل آلودگی منطقه عسلویه است .آنان
قبل از ارائه پیشنهادات ،یک ارزیابی اولیه بر روی منطقه عسلویه
انجام دادند و نتیجه این شد که دادهها و اطالعات در حوزه سالمت
در این منطقه ضعیف است و حتم ًا نیاز به یک مطالعه مقطعی
فوری یک ساله برای بررسی روند افزایش بیماریها از سال اول
فعالیتهای شرکتهای مختلف در منطقه عسلویه -طی بیست
سالگذشته-وجوددارد،چراکههنوزاطالعاتکاملنیست.البته
عیسیکالنتری،معاونرئیسجمهورینیزدردیدارنوروزیخود
با همکارانش با اشاره به وضعیت زیست محیطی عسلویه اظهار
کرده بود ،دستور ویژه حسن روحانی  -رئیس جمهوری  -این
استکهتاچهارماهآیندهتکلیفآلودگیمنطقهعسلویهمشخص
شود و ما نباید اشتباهات توسعه عسلویه را در مکران تکرار کنیم.
● شیوع سرطان در عسلویه نه رد میشود و نه قبول
گفتهمیشودشیوعسرطاندرعسلویهباالرفتهاستولیاینگروه
نمیتواند این موضوع را تأیید یا رد کند .در خصوص بیماریهای
آسم و آلرژی نیز مطالعهای از سوی این متخصص انجام شده
اما همچنان مطالعات بیشتری مورد نیاز است .فرخی تاکید کرد:
در حال حاضر باید مشخص کنیم که آیا شیوع بیماریهای قلبی
عروقی ،ریه ،گوش و حلق و بینی ،مشکالت مغزی عصبی و
مشکالت مربوط به آن ،بیماریهای زنان و زایمان و نازایی و حتی
مشکالت روحی روانی مختلف در عسلویه زیاد است یا نه ،و
برای انجام این ارزیابی باید طی یک سال یک جامعه نمونه از مردم
را بررسی کنیم و ببینیم که تا ۱۵سال آینده آیا سونامی سرطان و یا
سونامی بیماریهای زنان خواهیم داشت؟ وی ادامه داد :اجرای این

طرحهامستلزمهزینهباالییاست.همچنینبرایانجامفعالیتهای
تحقیقاتی و آزمایشات نیاز به یک ایستگاه تحقیقاتی و پایشی و
آزمایشگاههایتخصصیسنجشآالیندههادرمایعاتبیولوژیک
(خون ،ادرار ،مو ،ناخن )… ،خواهیم داشت تا بتوانیم به طور علمی
تغییرات و تأثیر آالیندهها را بررسی کنیم .فرخی عنوان کرد :اگر
بودجه در اختیار ما قرار بگیرد مطالعه مقطعی اول را بدون وجود
ایستگاه هم میتوانیم انجام دهیم .قرار شده سازمان برنامه و بودجه
استان برای این کار مبلغی را در اختیار ما قرار دهد که در صورت
تحقق آن کار را آغاز خواهیم کرد.
● با انجام مطالعات پاسخ بسیاری از سواالت روشن خواهد
شد
مسئول دبیرخانه پایش آلودگی صنایع نفت ،گاز و انرژی و اثرات
آن بر سالمت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار
کرد :ما منتظریم که از طرف استان یا مرکز و کشور بودجهای در
جهت انجام مطالعات در اختیار ما قرار بگیرد ،چرا که با انجام
این مطالعات پاسخ بسیاری از سواالت روشن خواهد شد که آیا
مردم میتوانند در کنار این صنایع زندگی کنند یا نه؛ در نهایت
با توجه به نتایج بررسیهای ما میتوانند به این نتیجه برسند و
اینکه چه فکری باید به حال این مردم شود .او به شرح دیدگاه
احتمالی به ماجرا پرداخت و معتقد است ،شاید هم اص ً
ال اتفاق
خارق العاده ای که همه به دنبال آن هستند رخ نداده است و با
بهتر شدن وضعیت استاندارد ،خاموش کردن فلرها و همچنین
استانداردسازیپتروشیمیهایمنطقه،شرایطبهبودیابد.فرخیبا
تاکیدبرضرورتانجاممطالعاتعلمیخاطرنشانکرد:همهاینها
با مطالعه میسر است و راهی جز این وجود ندارد ،ضمن اینکه به
اعتقاد من وزارت نفت باید همه شرکتهایی که تا به امروز در
منطقه عسلویه فعال بودهاند را موظف کند که همه یک پیوست
سالمت جامع کل منطقه را به دانشگاه علوم پزشکی ارائه کنند.
همچنین هر شرکت پتروشیمی یا فاز گازی که قرار است شروع
به فعالیت کند ،ملزم به ارائه پیوست سالمت به دانشگاه قبل از
شروع کار باشد.
● لزوم ایجاد یک مرکز ثبت بیماریهای شایع در منطقه
عسلویه
مسئول دبیرخانه پایش آلودگی صنایع نفت ،گاز و انرژی و اثرات
آن بر سالمت با بیان اینکه ما باید در منطقه عسلویه یک مرکز ثبت
بیماریهای شایع داشته باشیم تا به طور روزانه رخدادهای حوزه
سالمتراثبتکندگفت:اینمرکزمیتوانددرایستگاهتحقیقاتی
کهقب ً
البهآناشارهکردمنیزمستقرباشد.ویتاکیدکرد:توقعمااین
است که حداقل نماینده مردم در جنوب استان به این قضیه وارد
شوددرحالیکهتاامروزهیچگونهارتباطیبامابرقرارنکردهاست.
نمایندهها میتوانند به ما و محیط زیست و سایر استانهای درگیر
در این قضیه کمک کنند ،زیرا از طریق مجلس میتوان اقدامات
خوبی در این خصوص انجام داد.
هر چه که هست هدف دبیرخانه پایش آلودگی صنایع نفت ،گاز
و انرژی و اثرات آن بر سالمت ،بهبود شرایط زندگی برای مردم
عسلویهاست.
● در تقابل با صنعت کاری از پیش نخواهد رفت
دکترفرخیدربارهنحوهی پایشوخودکنترلیشرکتهاو صنایع
اظهار کرد :طبیعی است که اگر قرار باشد کاری برای مردم عسلویه
انجام شود باید در تعامل با صنعت باشد و در تقابل با صنعت
کاری از پیش نخواهد رفت .به پیشنهاد خود شرکتها و پس از
موجاعتراضاتمردمی،مابهعسلویهرفتیموصنایعبیانکردندکه
پایشهای الزم را انجام دادهایم و خطری مردم را تهدید نمیکند،
امادرهیچجایدنیاخودکنترلینمیتواندتأثیریداشتهباشدبلکه
باید نظارت و کنترل از بیرون اعمال شود مسئول دبیرخانه پایش
آلودگی صنایع نفت ،گاز و انرژی و اثرات آن بر سالمت به «ایسنا»
گفت :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان بانی سالمت مردم
باید شرایطی را فراهم کند که بتواند این مطالعات را انجام داده و
نتایج را به مردم ارائه دهد ،اما در شرایط کنونی نیاز به اعتبار زیادی
است که سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزارت نفت و… باید
در این راه دانشگاه را یاری کند .وی اظهار کرد :مدیریت محیط
زیستاستاندیدگاهخوبیداشتهودرراستایتنویرافکارعمومی
وکمکبهمردمفعالیتدارد.استاندارنیزبودجهخوبیبراینصب
وپایشاطالعاتآنالیندرعسلویهدرنظرگرفتهاست.امیدواریم
وعدههای مطرح شده همچون پایش آنالین ،اقدامات کمیته ملی
و اختصاص بودجهها برای انجام خدمات الزم محقق شود | .ایسنا

متهم كه با شگردهاي مختلف از متقاضيان
دريافت پروانه ساختماني در بوشهر
كالهبرداری مي كرد شناسايي و دستگير
شد.
فرمانده انتظامي استان گفت :متهم سابقه
داري كه با شگردهاي مختلف از متقاضيان
دريافت پروانه ساختماني در بوشهر
كالهبرداري ميكرد ،شناسايي و دستگير
شد .سردار خلیل واعظی اظهار داشت:
متهم که در گذشته از کارکنان قراردادي
شهرداري بوشهر بوده است افرادی را که
به شهرداري مراجعه مي کردند و متقاضي
دريافت پروانه ساختمان بودند و یا به علت
ساخت و ساز غيرمجاز در کميسيون هاي
مربوطه محکوم به پرداخت جريمه مي
شدند شناسايي می کرد .وی گفت :این
کالهبردار با اين شگرد كه قادر به تسريع
در روند اخذ پروانه ساختمان و كم كردن
جريمه ناشي از ساخت و ساز غيرمجاز می
باشد و همچنین با معرفي خود به عنوان
عضو کميسيون مزايده و مناقصه شهرداري،
مبالغ قابل توجهي از این افراد اخاذي و
كالهبرداري كرده است .به گفته سردار
واعظي ،متهم پس از انجام اقدامات مجرمانه
به مكان نامعلومي متواري شده بود كه با
ورود كارآگاهان كشف جرم پليس آگاهي
به پرونده و انجام اقدامات اطالعاتي و
پليسي مخفيگاه وي در يك شهر مرزي در
شمال غرب كشور شناسايي شد .فرمانده
انتظامي استان بوشهر عنوان داشت :متهم
در حاليكه با استفاده از يك دستگاه خودرو
خارجي قصد داشت به كمك قاچاقچيان
انسان به صورت غيرقانوني از مرز خارج
شود دستگير و به بوشهر منتقل شد .سردار
واعظي افزود :با تالش كارآگاهان پليس
تاكنون مدارك و مستندات  45ميليارد ريال
اخاذي و كالهبرداري متهم جمع آوري
شده است .وي با بيان اينكه متهم در گذشته
نیز  6فقره سابقه جعل و كالهبرداري داشته
است گفت :تاكنون 6نفر شاكي در اين
رابطه شناسايي شده است .این مقام انتظامی
به شهروندان توصیه کرد :در مراجعه به
ادارات و سازمان ها هرگز به واسطه ها
اعتماد نكنند و كارهاي خود را از مبادي
رسمي و قانوني پيش ببرند.

محل دپوي كابلهاي رسقتي
در تنگك شناسايي شد

فرمانده انتظامي شهرستان بوشهر گفت:
با تالش كاركنان كالنتري 14تنگك
محل دپوي كابل هاي سرقتي مخابرات
شناسايي و  4هزار متر كابل مسروقه كشف
شد .سرهنگ ابراهیم عرب زاده در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :ماموران انتظامی
کالنتری  14تنگک با گشت هدفمند و
منسجم در حوزه استحفاظی در یکی از
جاده های خاکی به رفت و آمدهای شبانه
خودرویی ناشناس مشکوک شدند .عرب
زاده افزود :پس از تجسس دقیق ماموران،
مقادیر قابل توجهی کابل مخابراتی مسروقه
در یکی از درههای اطراف کشف شد و در
بررسیهای بعدی مشخص شد چهار هزار
متر کابل مخابراتی و فیبر نوری مسروقه به
وسیله سارقان در این محل دپو شده است.
عرب زاده ارزش ریالی کاالی کشف شده
را برابر اعالم کارشناسان بالغ بر یک میلیارد
و ششصد میلیون ریال عنوان کرد و با بیان
اینکه در ادامه پیگیری های پلیسی دو نفر
مظنون شناسایی و دستگیر شدند اظهار
داشت :با دعوت از نمایندگان شرکت
مخابرات کابل های کشف شده به کالنتری
تنگک منتقل شدند.

