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 //سال بيست و نهم //

کاهش  ۷۰درصدی مرگ و میر زنان باردار

قتل به خاطر کاله در میناب
بین درگیری لفظی رخ داد ،یونس موفق شد کاله را از دست آنها
بگیرد و به دوستش برگرداند .ساعاتی گذشت تا آنکه این نوجوان
پس از مراسم شام غریبان  ،به سمت منزل رفت و هنوز در خانه
ننشسته بود که تلفن همراهش به صدا در آمد .وی آنها را شناخت
همان پسرهای محله بودند که در درگیری ظهر نقش داشتند وبه
او گفتند که بیاید بیرون کارش دارند ...وی تا درب منزل را باز کرد
تا به بیرون برود ناگهان سوزش عجیبی را حس کرد...
شنیده ها حاکیست که وی به وسیله چاقو مجروح و روانه
بیمارستان شد،علیرغم تالش پزشکان ،یونس به علت شدت
جراحات جان خود را از دست داد .به گفته اهالی محل ،ضاربان
دستگیر شدند و پرونده تحت بررسی است .

درخواست وزارت بهداشت از مردم:

تخلفات زیرمیزی را گزارش دهید
گروه حوادث:
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،از مردم خواست تا
در پی ابالغ «شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش
نسبی خدمات سالمت» ،تخلفات دریافت های غیرمتعارف را به
دانشگاه های علوم پزشکی منطقه خود گزارش دهند.

به گزارش ایرنا« ،سیدحسن قاضی زاده هاشمی» در راستای
سیاستهای کلی سالمت ابالغی رهبر معظم انقالب به منظور
جلوگیری از وقوع تخلفات در بخش سالمت و رسیدگی به
شکایات از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش
سالمت کشور« ،شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب
ارزش نسبی خدمات سالمت» را ابالغ کرد.این شیوه نامه در
اجرای سیاستهای کلی سالمت ابالغی رهبر معظم انقالب ،مواد
قانون تشکیل وزارت بهداشت ،احکام بخش سالمت قانون برنامه
پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران ،ماده قانونی سازمان
نظام پزشکی و تصویب نامه مهر امسال هیات وزیران ابالغ شده

است.براساس این شیوه نامه ،هرگونه دریافتی باالتر از سقف
تعرفه خدمات سالمت مصوب هیات وزیران به هر طریقی از
جمله قید خدمات ارائه نشده در صورت حساب بیمار و دریافت
وجه بدون ارائه رسید رسمی و دریافتی خارج از بیمارستان ها و
مراکز جراحی محدود بابت ارائه خدمات در این موسسات ،تخلف
است.همچنین عقد هرگونه قرارداد یا پرداخت باالتر از تعرفه های
مصوب هیات وزیران توسط سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی
و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمان های دولتی و غیر دولتی
خریدار خدمات سالمت و هرگونه تبانی مالی بین موسسات و
مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت به ضرر گیرندگان خدمات،
تخلف محسوب می شود.براساس این شیوه نامه ،درصورت وقوع
تخلف در هر یک از مراکز خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی،
مراکز دولتی وابسته به دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی و
نیز تخلف پزشکان شاغل در بخش خصوصی و خیریه و عمومی
غیر دولتی ،مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است.

 5هزار نفر ممنوع الخروج شدند
گروه حوادث :
 11هزار و  137بازرسی از واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و
ازدواج و طالق در کشور طی شش ماه نخست سال جاری()1393
انجام شده است.

به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،بازرسی از
واحدهای ثبتی ،دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق نسبت به
مدت مشابه سال قبل  9درصد رشد داشته است .در این مدت،
 655بازرسی از واحدهای ثبتی ،هفت هزار و  260بازرسی از
دفاتر اسناد رسمی ،دو هزار و  553بازرسی از دفاتر ازدواج و
 669بازرسی نیز از دفاتر طالق صورت گرفته است.در بازرسی
های صورت گرفته در شش ماه نخست سال جاری از دفاتر اسناد

رسمی ،ازدواج و طالق سراسر کشور ،مجموعا شش میلیون و
 226هزار و دو واقعه مورد رسیدگی قرار گرفته است.در این
بازه زمانی همچنین برای  14سردفتر ابالغ تعلیق 40 ،سردفتر
جزای نقدی 54 ،سردفتر ابالغ انفصال موقت و از یک سردفتر
نیز سلب صالحیت عملی شده است.در شش ماه نخست سال
جاری در ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور نیز دو هزار و  523نفر ممنوع المعامله و از  744نفر رفع
ممنوع المعامله شد.
در این مدت همچنین در سامانه ممنوع الخروجی و رفع ممنوع
الخروجی این سازمان ،پنج هزار و  152نفر ممنوع الخروج و از دو
هزار و  89نفر رفع ممنوعیت خروج صورت گرفت.

 500هزار ایرانی مبتال به دیابت نوع یک
گروه حوادث  :کمیسیون های انجمن های علمی گروه
پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعداد
مبتالیان به دیابت نوع یک را حدود  500هزار نفر عنوان کرد.

به گزارش ایرنا علیرضا استقامتی،گفت :دیابت نوع یک
خودایمنی است و ارتباطی به مسائل محیطی نظیر تغذیه؛
فعالیت های بدنی و دیگر موارد ندارد.عضو هیات مدیره
انجمن غدد درون ریز کشور گفت :دیابت نوع یک در سنین
مدرسه آغاز می شود اما از میزان شیوع آن میان دانش
آموزان آمار دقیقی وجود ندارد.متخصص داخلی غدد و
متابولیسم گفت :در صورت ابتالی دانش آموزی به دیابت نوع
 ،1وظیفه والدین است که این موضوع را به مدیر و مسئوالن
مدرسه یا دبیرستان نیز اطالع دهند تا اقدامات الزم درباره
مراقبت ازدانش آموزان بیمار به عمل آید.به گفته وی ،دانش
آموزان مبتال به دیابت نوع یک باید روزی  2تا  3بار قند
خون خود را کنترل و انسولین تزریق کنند لذا باید اجازه
داشته باشند زمانی که احساس افت قندخون به آنها دست

داد از یک خوراکی شیرین استفاده کنند در واقع کسی حق
ندارد که از این کار مانع شود .در صورت افت قند خون و عدم
مصرف یک خوردنی شیرین امکان اینکه فرد دچار تشنج یا
اغما شود نیز وجود دارد.وی تأکید کرد :دانش آموزان دارای
قندخون کمتر از  100میلی گرم و باالتر از  250تا 300
میلی گرم مجاز به انجام ورزش های طوالنی مدت نیستند.
دانش آموزان مبتال به دیابت نوع یک قبل از ورزش کردن
باید مربی را در جریان بگذارند؛ برای این کار ایجاد شرایط
مساعد نظیر تهیه یک خوراکی شیرین مانند آبمیوه طبیعی
یا نوشابه و گرفتن قند خون نیز از اهمیت خاصی برخوردار
است.دبیر کمیسیون های انجمن های علمی گروه پزشکی
وزارت بهداشت نقش بیمه ها را در پوشش دهی انسولین
های قلمی قابل ستایش دانست و گفت :بیمه ها با پوشش
دهی انسولین های قلمی که برای درمان بیماران دیابتی
حیاتی ،حمل آن آسان و دوز آن به راحتی قابل تنظیم است
نیز به درمان بهتر این بیماران کمک شایانی کرده اند.

آگهی تغییرات

شرکت فنی و مهندسی آفرینش توان خلیج فارس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 9835و شناسه ملی 10980073502

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1393/7/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ماده  31اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصالح گردید. محل دفتر شرکت دربندرعباس به آدرس خیابان امام موسی صدر شمالی ،ساختمان گامرونطبقه  3واحد  306به کد پستی  7918897739انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
اسمعیل ربیعی نژاد -رییس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس
4599 10/8/93م الف 4521

آگهی تغییرات

شرکت دژ سازان کیهان (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت 577و
شناسه ملی10103983163

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی مورخ  93/6/10شرکت فوق
تغییرات ذیل درشرکت مزبور بعمل آمد:
 -1آقای علی آذر هوا و داود عزیز محمدی و مهدی صابری بعنوان اعضای هیات مدیره بمدت  2سال
انتخاب شدند .آقای علی آذرهوا بعنوان مدیرعامل و داود عزیز محمدی به عنوان رئیس هیات مدیره و
مهدی صابری بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
-2آقای عادل عباس پناه و خانم زهرا عبادیان علی آباد خارج از هیئت مدیره سهامداران شرکت می
باشند.
 -3کلیه اوراق بهادار وعادی وعقود اسالمی وقراردادها و بروات و چک و امضا اسناد رسمی وغیر رسمی با
امضاء آقای عادل عباس پناه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
یحیی شیروانی -رییس اداره ثبت اسناد رودان
20/7/93

5564/5

4500

ایــران

جهان

وزارت گمرکات ترکیه اعالم کرد 462 :هزار بسته سیگار معادل  1.3میلیون دالر
از یک دستگاه تریلر ایرانی در مرز گمرکی گوربوالغ  -بازرگان کشف و ضبط شده
است.
به گزارش ایرنا ،در اطالعیه این وزارتخانه آمده است :سیگارها در داخل بار این تریلر
که پوسته بادام بود ،جاسازی شده بود.
اطالعیه می افزاید :مامورین گمرک سیگارها را که در داخل  520گونی پوسته بادام
جاسازی شده بود ،کشف کرده اند.
ارزش سیگارهای کشف شده بیش از  1.3میلیون دالر ذکر شده است .راننده و
صاحب یک انبار در ترکیه که تریلر ایرانی قصد داشت بار خود را در آنجا تخلیه کند،
به حکم دادگاه دستگیر و روانه زندان شده اند.

سیگار در تریلر ایرانی در ترکیه

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه زائران عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی به
امید دریافت ویزا به مرزها مراجعه نکنند ،گفت :وعدههایی که از سوی کشور عراق برای
دادن ویزا در مرزها عنوان میشود تنها باعث سردرگمی زائران شده است در صورتی
که متقاضیان میتوانند از روز شنبه برای راهپیمایی اربعین ثبتنام کنند.سعید اوحدی
در گفت و گو با فارس گفت :ستاد دائمی اربعین حسینی از روز شنبه در سازمان حج و
زیارت تشکیل میشود و بر اساس برنامه نرم افزاری که در اختیار تمام کارگزاریها قرار
میگیرد متقاضیان میتوانند از روز شنبه برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبت نام کنند.
وی ادامه داد :متقاضیان در صورت ثبت نام از خدمات پزشکی رایگان و بیمه برخوردار
خواهند شد و زمان خروج آنها از مرز توسط کارگزاریها به افراد اعالم میشود تا در
مرزها شاهد تجمع زائران نباشیم .رئیس سازمان حج و زیارت همچنین به موضوع صدور
ویزا از سوی کشور عراق اشاره کرد و گفت :به تمام زائران توصیه میکنیم بدون داشتن
ویزا به مرزها مراجعه نکنند چراکه در این ایام داللها از فرصت استفاده میکنند و ممکن
است در مرزها وعده گرفتن ویزا به آنها داده شود که احتمال گم شدن پاسپورتها در
این صورت بیشتر است.

چــــهرههــــــا

گــــــزارش خبــــری

ظهر  13آبان ماه جاری مصادف با روز عاشورا ،یونس به همراه
یکی از دوستانش سوار بریک دستگاه موتورسیکلت راهی محلی
میشوند هنوز مسافتی طی نکرده بودند که به علت شلوغی
محل،یونس سرعت موتورسیکلت را کم کرد و در همان لحظه
چند نفر عابرپیاده کاله دوست وی که ترک نشین بود را از سرش
در آوردند و به سرعت از جلوی آنها عبور کردند .یونس به طرف
آن پسرها رفت و از آنها خواست کاله را پس دهند که در این
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بدون ویزا به مرزهای ایران و عراق نروید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان گفت :مرگ و میر
زنان باردار هرمزگانی در نیمه نخست امسال ۷۰درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمد شکاری افزود :در این مدت  ۴زن باردار فوت کرده اند که
نسبت به نیمه نخست پارسال کاهش داشته است.
وی گفت :بیشترین آمار مرگ و میر زنان باردار در شرق استان به ویژه در شهرستانهای
جاسک ،میناب و روادن و علت آن باال بودن نرخ باروری ،سوء تغذیه و داشتن بیماری
های زمینه ای در این زنان است.شکاری ادامه داد :مرگ و میر زنان باردار هرمزگانی در
نیمه نخست امسال ۷۰درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.رئیس دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگانی مراقبت ویژه از زنان بادار به خصوص در
زنان باردار پر خطر و تشکیل کمیته بررسی میدانی علل مرگ و میر آنان را مهمترین
دلیل کاهش این مرگ و میر ها عنوان کرد.
به گزارش ایسنا :در نیمه نخست پارسال  ۱۴مورد مرگ و میر زنان باردار در استان رخ داد.

گروه حوادث //اعظم رام
نوجوان  17ساله ای اهل روستای گرازوییه از توابع بخش بنذرک
شهرستان میناب به علت دفاع ازرفیقش و پس گرفتن کاله ،جان
خود از دست داد.

 //صبح ساحل را از هر جای جهان که خواستید بخوانید // SOBHESAHEL.COM //

میــــــز خبـــــــــــــــــر

گروه حوادث:
سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت:
با فعال کردن دوایر مشاوره و مددکاری کالنتری های استان71 ،
درصد پرونده های متشکله منجر به صلح و سازش طرفین شده
است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «مهدی بهرامی» در جلسه
تعاملی و هم اندیشی با مدیر عامل خانه مطبوعات و نمایندگان
رسانه های استانی در محل خانه مطبوعات بیان کرد :تمام سعی و
تالش ما بر این است ،با توانمند سازی اقشار جامعه از وقوع جرائم و
آسیب های اجتماعی پیشگیری کنیم و به این منظور کارشناسان
مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی و مددکاران کالنتری های
استان با انجام مشاوره رایگان به مراجعه کنندگان در کالنتری ها
موجب شده اند ،در  7ماهه امسال  71درصد پرونده ها به مصالحه،
صلح و سازش طرفین ختم شود.
وی افزود :ما به دنبال این هستیم تا ضمن تسهیل در انجام
تعامالت پلیس و رسانه ،کلیه خبرنگاران و اصحاب رسانه را در
گزارش های تحلیلی مسائل مختلف اجتماعی تشویق و ترغیب
نمائیم و طرح های خوبی در حوزه معاونت اجتماعی در دستور
کار قرار گرفته است که اجرای هدفمند این طرح ها و میزان
موفقیت آنها بستگی به نوع همکاری رسانه ها دارد.سرپرست
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با اشاره به
اینکه پیشگیری از وقوع و شیوع شایعات و کنترل آنها نوعی هنر
برای رسانه ها است ،خاطر نشان کرد :باید با همکاری خبرنگاران
و اصحاب رسانه به گونه ای عمل کنیم که ضمن خودداری کردن
از تبدیل مسائل اجتماعی به امنیتی ،مسائل امنیتی را با رویکرد
اجتماعی حل نمائیم ،چرا که اعتقاد ما این است ،تنها با انجام کار
انتظامی نمی توان مسائل و ناهنجاری های اجتماعی و جرایم را

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی هرمزگان :

پیشگیری از شایعات و کنترل آنها
نوعی هنر برای رسانههاست

از بین برد بلکه باید کارهای فرهنگی و اجتماعی بیشتری صورت
گیرد.
تعامل و همکاری با پلیس
مدیر کل خانه مطبوعات استان نیز در ادامه بیان داشت :خبرنگاران
روزنامه ها و سردبیران رسانه های نوشتاری تعامل و همکاری
خوبی با پلیس داشته اند که باید این تعامالت تقویت شود و
برگزاری منظم جلسات هم اندیشی ،گام موثری در احصاء و رفع

دستگیری عامالن مسابقه پیامکی جعلی
طریق مهندسی معکوس و اقدامات پلیسی در فضای مجازی،
گردانندگان این باند را شناسایی کنند.وی با بیان اینکه یک مرد
گرداننده این مسابقه مجعول بود و در کنار وی نیز  2مرد و یک زن
نیز فعالیت داشتند ،گفت :پس از شناسایی این فرد ،ماموران پلیس
فتا با هماهنگی دستگاه قضایی وارد عمل شدند و متهم را در
منزلش دستگیر کردند.کاکوان با اشاره به اینکه متهم دارای یک
فقره سابقه کیفری مشابه جعل و کالهبرداری بوده است ،افزود:
در بازرسیهای اولیه انجام شده از منزل متهم ،ماموران موفق
به کشف بیش از  90میلیون تومان پول نقد و  106فقره کارت
بانکی مختلف شدند؛ همچنین عالوه بر این موارد نیز از متهم یک
دستگاه اتومبیل خارجی چند صد میلیونی کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس فتای پایتخت با بیان اینکه این فرد از طریق پولهای
به دست آمده اقدام به مهیا کردن یک منزل مسکونی نیز برای
خود کرده بود ،گفت :در بازجوییهای به عمل آمده و همدستانش،
مشخص شد که این فرد از  7ماه پیش اقدام به راه اندازی این
سیستم پیامکی و کالهبرداری از شرکتکنندگان در این مسابقه
کرده بوده و در این مدت نیز از بیش از  16هزار نفر کالهبرداری

گروه حوادث :

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری باندی خبر داد که با
راهاندازی یک مسابقه پیامکی مجعول و صرف هزینه  ۳۵میلیونی
تومان برای تبلیغ در شبکههای ماهوارهای ،صدها میلیون تومان
پول از  ۱۶هزار قربانی خود به جیب زده بودند.

به گزارش جنوب نیوز ،سرهنگ محمدمهدی کاکوان در تشریح
خبر دستگیری یک کالهبردار حرفهای که از طریق ارسال پیامک
توانسته بود ،از  16هزار نفر کالهبرداری کند ،اظهار داشت :در پی
رصد فضای مجازی و شبکههای ماهوارهای ،کارشناسان پلیس فتا
متوجه تبلیغ یک مسابقه پیامکی در یکی از شبکههای ماهوارهای
شدند که در آن وعده برنده شدن لپ تاپ ،خودرو ،لوازم خانگی و
 ...را به مخاطبان میداد.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد :پس از بررسیهای
اولیه و اطمینان از مجعول بودن این مسابقه پیامکی ،مهندسان
و کارشناسان پلیس فتای پایتخت موفق شدند با بهرهگیری از
اقدامات فنی اجتماعی ،شماره تماسی از گرداننده این باند به
دست آورند؛ از این رو کارشناسان فضای سایبری توانستند از

جدول کلمات متقاطع

افقی
-1کنایه از کارسختوسنگین-بیحیاومتقلب2-فرمان توقف
جنگ و تیراندازی-هنرخیاط3-بندگی-شیرینی-مکان ومحل-
آخرین لباس4-چغندراعرابی-نفیعرب-حدفاصل بینسروتنه-مایه
روزی5-فرهنگ ومعرفت-فالتی در آسیایمرکزی-شرحدادن6-
سروکوهی-تیرهومات-شهری توریستی درایالت جورجیای آمریکا7-
صحنهای از یک فیلم-خرامیدن-دلآزارکهنه8-نشانه قرآنی-کتابی
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مسائل و موانع احتمالی موجود در روند تعامالت خواهد داشت.
«فاطمه رکن الدینی» افزود :پیشگیری و کنترل شیوع شایعه که
موجب کاهش احساس امنیت در جامعه می شود یک وظیفه و
تکلیف برای خبرنگار و رسانه است و کنترل سریع این موضوع
همکاری و ارائه به موقع اطالعات پلیس را می طلبد چرا که
معتقدیم با دادن اطالعات به صورت قطره چکانی به جامعه می
توان هر شایعه ای را در نطفه خاموش کرد.
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ازناصرخسروقبادیانی-سهپنجمتدارک 9-پرور شیافتن-مدرس
دانشگاه-کودن وبیخرد10-قاضیمسابقات-زنبورعسل-سابقاً به
خانم آموزگار میگفتند11-حواری خائن-تماشایی-ازاماکن دیدنی
وجاذبههای توریستی دراطراف بندرعباس با آبگرم درمانی12-سنگریزه-
تسکیندهنده-چهارمن تبریزی-تزویر و دو رویی13-حرف استثناء
به معنی اال وبجز-حرف همراهی-قطعه موسیقی-پیرامون دهان14-
فرشته نگهبان آب نزد ایرانیان باستان-هزاردرهزار15-ادراککننده-
سبزیآهنی.
عمودی
-1چارهجو ومشکلگشا-متفکر2-کسی که امری را به گردن
گرفته باشد-جلودار لشکر وقافله3-باراناندک-سندعقدیامعامله-
ضمیرفرانسوی-عقیده صندوقی4-سیاهی که از دوربنظربرسد-گشاده-
هریک از سورههای بزرگ کتاب زند را گویند-رمق پایانی5-بیحال
وکمحوصله-شاهزاده خانم فرنگی-وسایل ولوازم6-زغالمعدنی-
جوانمردی-غیبگو7-پایداری وبقاء-به حرکت درآوردن اتومبیل-
دست شیمیایی8-ضربه فوتبالی-لجاجت وپافشاری-گونهای ازپخت
برنج9-حرص وطمع-کاسه زانو-پرندهای وحشی وحاللگوشت10-همه
فنحریف-چرک بدن وجامه-انس گیرنده11-بردشمن پیروزشدن-اهل
روستا-خاکگور12-تخممرغانگلیسی-عالمت وشاخص-شم ورایحه-
نیستشدن13-نیمصدای ساعت-ملک رازی-ضربه با نوک انگشت-پول
ژاپن14-گولزننده وخدعهگر-کربالی سابق15-اثری از شیخبهایی-بار
ومتر.
طراح  :مهدی سنگی

ر

مرگ زن مینابی بر اثر سقوط سقف منزل
مسکونی
یک بانوی  55ساله مینابی در اثر سقوط سقف منزل
مسکونی ،جان خود را از دست داد.به گزارش فارس،
در پی وزش باد شدید ،یک زن  55ساله به علت
سقوط سقف یک منزل مسکونی در محله باغملک
میناب جان خود را از دست داد.به گفته برخی اهالی
محل ،این منزل مسکونی نوساز و دارای سقف
تیرچه و فوم بوده و بنای آن اصولی نبوده است.
برخورد تیرچه به گردن این زن موجب مرگ وی
شده است.یکی از ماموران امدادی در همین راستا
گفت :تالشها برای نجات فرد یادشده بینتیجه
مانده است.

کرده بوده است.وی در تشریح نحوه کالهبرداری این فرد و
کالهبرداری چند صد میلیون تومانی وی از قربانیان خود در
مدت زمان راهاندازی این سامانه ،افزود :این فرد با پرداخت 35
میلیون تومان به یکی از شبکههای ماهوارهای ،اقدام به تبلیغ
مسابقه پیامکی خود از این شبک ه ماهوارهای کرده و سواالت این
مسابقه را نیز به نحوی انتخاب کرده بود که تمام شرکت کنندگان
در این مسابقه ،حائز اخذ جایزه میشدند؛ از این رو پس از شرکت
متقاضیان در این مسابقه ،یک خانم همدست با این متهم ،با فر ِد
شرکت کننده تماس میگرفت و خبر خوش برنده شدن این فرد
را به وی میداد و برای ارسال جوائزش ،از او درخواست واریز مبلغ
 35هزار تومان تحت عنوان هزینه پیک یا هزینه پستی میکرد.
کاکوان در پایان با هشدار به مردم در برابر چنین مواردی
خاطرنشان کرد :متاسفانه استقبال از این مسابقه و خوشبینی
مردم برای دریافت جوایز از این روش ،به اندازهای بود که حتی
در زمان بازداشت و بازجویی از این فرد نیز بیش از یک هزار نفر
برای شرکت در مسابقه و پرداخت وجه ،به این سامانه پیامک داده
بودند .لذا باید مردم نسبت به چنین مواردی هوشیاری بیشتری
داشته باشند و از واریز و پرداخت هرگونه وجه نقدی به بهانه
برنده شدن در مسابقات تلفنی و پیامکی خودداری کنند تا در دام
کالهبرداران و شیادانی از این دست ،نیافتند.
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آزادی  17نفر از مددجویان زندان میناب
رییس زندان میناب گفت :در راستای حبس زدایی
وکاهش جمعیت کیفری 17 ،نفر از مددجویان این
زندان با قید و شرط از این زندان آزاد شدند.به
گزارش ایرنا‹ ،محمد فیروز زاده› در نشست شورای
طبقه بندی زندان شهرستان افزود :در این نشست
 117نفر از مددجویان درخواست مرخصی داشتند
که با بررسی های کارشناسی شده با آزادی مشروط
 17نفر ،اشتغال به کار  35نفر و مرخصی  31نفر از
مددجویان موافقت شد.
وی بیان داشت :مددجویانی از این فرصت بهره
مند می شوند که در برنامه های اصالحی و تربیتی
زندان حضوری فعال دارند و با داشتن حسن اخالق
و رفتار ،از رافت اسالمی برخوردار می شوند.رییس
زندان میناب کاهش جمعیت کیفری این زندان را
خوب ارزیابی کرد و گفت :با تعاملی که با دستگاه
قضایی شهرستان به وجود آمده این روند نیز در
آینده ادامه می یابد.
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دستگیری دو نفر متخلف درشهرستان
بندرلنگه
دو نفر متخلف در منطقه قالت گرزه در شهرستان
بندرلنگه دستگیر شدند .به گزارش اداره روابط
عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان،
مامورین یگان حفاظت شهرستان بندرلنگه در حین
گشت و کنترل منطقه قالت گرزه متوجه شدندو نفر
متخلف مبادرت به تخلف کوخه نشینی نموده اند.
لذا حسب وظیفه اقدام به دستگیری متخلفین می
نمایند .پس از متوقف و دستگیری متخلفین ،تعداد
دو بهله دلیجه و سه قطعه قمری و سه رشته تور از
آنها کشف و ضبط گردید و متخلفین تحت الحفظ
به مراجعه قضایی راهنمایی شدند و پرونده آنها در
حال رسیدگی می باشد.
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آگهی تغییرات

آگهی مزایده (نوبت اول)
اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی  930201محکوم
علیه احمد صفری سلو بلمی فرزند غالمشاه به استناد رای شماره 9009977610700822مورخ
 1390/10/6که مبلغ  650/767/100ریال بابت محکوم به و مبلغ  11/668/750ریال بابت نیم عشر
اجرایی توقیف شده که به مبلغ 200/000/000ریال در رهن کامل می باشد و اموال توقیفی به شرح
ذیل می باشد.
موضوع مزایده پالک ثبتی  5431فرعی از  1اصلی بخش  2بندرعباس بشماره ثبت  34431دفتر
 187به صفحه  308به آدرس الهیه شمالی پایین تر از هنرستان دریایی کد پستی 65435-79191
بنام احمد صفری سلو بلمی مالک شش دانگ عرصه و اعیان بمساحت  91/06مترمربع که مازاد اصل
رهنی شماره  5981مورخ  1389/9/20بنفع بانک ملی ایران شعبه بندرعباس به مبلغ 300/000/000
ریال توقیف وجمعا به مبلغ  987/950/000ریال تاریخ  1393/6/26کارشناسی و ارزیابی شده که
بعنوان قیمت پایه مزایده است و با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
 -1فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است.
 -2کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هرجهت به عهده خریدار است.
 -3پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام
مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره  2171295409008نزد
بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
 -4اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
-5مزایده در ساعت  10صبح مورخ  1393/9/1درمحل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی
بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 -6در صورتی که برنده تایک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده
خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که ازتجدید مزایده حاصل شود خواهد بود
که بدوا ً از سپرده او استیفا می شود وسپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد
شد ومتقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه
هفتم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

مدیر دفتر اجرای احکام شعبه دوم حقوقی بندرعباس
7/8/93

4492

شرکت آموزش فناوری ساحل و فراساحل شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  7494و شناسه ملی 10800102720

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1393/2/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ترازنامه وحسب سود و زیان سال مالی منتهی به  92/12/29بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صدر به سمت حسابرس مستقل برای مدت یکسال انتخاب گردید.-روزنامه کثیراالنتشار جوان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
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آگهی تاسیس
موسسه غیرتجاری سینمایی پارمون فیلم هرمزگان
در تاریخ  1393/7/29به شماره ثبت  1116به شناسه ملی  14004479604ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع موسسه :پوشش تصویری سینمارها وجلسات ادارات ونهادها .برگزاری کارگاههای آموزشی کوتاه با حضور اساتیدکشوری در زمینه فیلم سازی برگزاری دوره های مهارت .کار و دانش مرتبط با رشته های هنری و سینمایی با دریافت مجوز
مربوطه از واحد آموزش.اعطای نمایندگی در دیگر شهرهای استان با موافقت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان
ساخت فیلم وتولید فیلم های ویدئویی کوتاه و بلند ،مستند و داستانی ،تیزرهای تبلیغاتی و انیمیشن.
 مدت موسسه :ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.مرکز اصلی موسسه :بندرعباس میدان شهربانی روبروی اداره کل پست مرکزی ساختمان بهادر طبقه پنجم کدپستی7914633488
سرمایه موسسه :مبلغ  1000000ریال می باشد. اولین مدیران موسسه:آقای حسن سلیمی به سمت رئیس هیئت مد یره به شماره ملی 3391845295
آقای خوبیار ساالری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی 3421637751
دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور موسسه از قبیل چک ،سفته ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی با امضامدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
 -اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه.
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