قهرمانی:
مشخص شد که به حریم ساحل و دریا تجاوز
شده و جهت بررسی بیشتر نیز باید این موضوع
مورد کارشناسی قرار بگیرد.قوه قضاییه همواره
پیگیر حقوق مردم بوده و خواهد بود،امیدوارم
این بازدید منشأ خیر و برکت باشد و بتوانیم
پنج شنبه  24بهمن |98سال سی و پنجم | شماره  3981آنچه حق مردم بوده و مطالبه عمومی است را
بهجا آوریم
Email : Info.Sobhesahel@Gmail.Com

توقيف  21هزار ليتر سوخت قاچاق در قشم
فرمانده پایگاه دریابانی قشم از توقیف یک فروند موتور لنج حامل بیش از  21هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های داخلی این
شهرستان خبر داد.
به گزارش صبح ساحل سرهنگ»عبدالرضا ضربت» در تشریح این خبر ،گفت :مرزبانان این پایگاه با همکاری مرزنشینان
منطقه ،از فعالیت مخالن اقتصادی و قاچاق سوخت در یکی از روستاهای مرزی به وسیله یک فروند موتورلنج مطلع شدند
ً
و سریعا برای توقیف شناور به منطقه اعزام شدند.وی افزود :مرزبانان بالفاصله به محل اعزام و پس از ساعتها گشت و
کمین در منطقه ،شناور مورد نظر را مشاهده و در عملیاتی ضربتی آن را متوقف کردند.فرمانده پایگاه دریابانی قشم با اشاره
به دستگیری  5سودجو در این عملیات ،خاطر نشان کرد :در بازرسی از شناور توقیفی 21 ،هزار و  500لیتر گازوئیل قاچاق به
ارزش یک میلیارد و  526میلیون و  500هزار ریال کشف شد.

به حریم ساحل و دریای
جزیره «هرمز» تجاوز شده است

گروه حوادث //
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان
گفت :در جریان بازدید از اراضی وا گذار شده
جزیره هرمز مشخص شد که به حریم ساحل و
دریا تجاوز شده و جهت بررسی بیشتر نیز باید
این موضوع مورد کارشناسی قرار بگیرد.
به گزارش صبح ساحل ،مجتبی قهرمانی دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان در حاشیه
بازدید از جزیره هرمز و اراضی که تحت عنوان
پروژه پرورش ماهی وا گذار شده است ،عنوان کرد:
مشخص شد که به حریم ساحل و دریا تجاوز شده
و جهت بررسی بیشتر نیز باید این موضوع مورد
کارشناسی قرار بگیرد.وی با بیان اینکه قوه قضاییه
همواره پیگیر حقوق مردم بوده و خواهد بود ،اظهار
کرد :امیدوارم این بازدید منشأ خیر و برکت باشد و
بتوانیم آنچه حق مردم بوده و مطالبه عمومی است
را بهجا آوریم.قهرمانی تصریح کرد :در این بازدید

تمامی اراضی وا گذار شده را از نزدیک مورد بازدید
و بررسی قراردادیم.دادستان عمومی و انقالب مرکز

استان هرمزگان همچنین پس از بازدید از محل
موردنظر و ارزیابی میدانی خطاب به بهرهبردار

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد؛

هرمزگان ،رتبه پنجم در کشف مواد مخدر
گروه حوادث //
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد
مبارزه با مواد مخدر از کشف بیش از  ۱۹تن مواد
مخدر در کشور در بازده زمانی  ۱۲تا  ۱۸بهمن ماه
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،ناصر اصالنی گفت :مجموع
کشفیات این هفته  ۱۹هزار و  ۹۱۷کیلوگرم است
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
(۱۵۱۷۰کیلوگرم)  ۳۱درصد افزایش دارد.وی افزود:

 ۱۷هزار و  ۵۳۵کیلوگرم از مجموع کشفیات مربوط
به ماده مخدر تریا ک بود که  ۸۸درصد کشفیات را
به خود اختصاص داده است.معاون دبیرکل ستاد
بیان کرد :همچنین از این میزان  ۱۶۷۷کیلوگرم
حشیش ۱۶۶ ،کیلوگرم هروئین ۳۵۷ ،کیلوگرم
گراس ۹۵ ،کیلوگرم شیشه و  ۸۷کیلوگرم سایر مواد
کشف شده است.اصالنی اظهارکرد :در هفته اخیر
مجموعا  ۶۵۴۰متهم در ارتباط با جرایم مواد مخدر
ً
خصوصا طی طر حهای جمع آوری و ساماندهی
و
ً

معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر شده اند
که از این تعداد ۳۶۵۰نفر به اتهام قاچاق و توزیع
مواد مخدر و  ۲۷۹۹نفر معتاد متجاهر دستگیر
شدهاند .همچنین در میان دستگیر شدگان این
هفته  ۹۱نفر نیز از اتباع بیگانه می باشند.
رتبه پنجم هرمزگان در کشف مواد مخدر
وی با بیان اینکه بالغ بر  ۸۴درصد کشفیات این
دوره زمانی مربوط به هفت استان کشور میباشد،
اظهار کرد :بیشترین حجم کشفیات با ۶۰۷۱

پروژه ،عنوان کرد :در این بازدید مشخص شد که
به حریم ساحل و دریا تجاوز شده و جهت بررسی
بیشتر نیز باید این موضوع مورد کارشناسی قرار
بگیرد.گفتنی است ،هفته گذشته رئیسکل
دادگستری هرمزگان اعالم کرده بود :در راستای
صیانت از حقوق عامه به دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان هرمزگان و مدیرکل بازرسی
مأموریت داده شد که ضمن حضور میدانی در
محل و بررسی جوانب امر ،به موضوع وا گذاری و
تصرف اراضی در طر حهای مزار ع پرورش میگو و
ماهی و همچنین صادرات خا ک رنگی در جزیره
هرمز رسیدگی کنند.
علی صالحی با اشاره به برخی نگرانیها در فضای
رسانهای استان از وا گذاری اراضی در ساحل
چهار درخت جزیره هرمز و در معرض خطر قرار
گرفتن محیط زیست پیرامون کوههای رنگی این
جزیره ،از ورود دستگاه قضایی به موضوع خبر داد.

کیلوگرم مربوط به استان سیستان و بلوچستان
است که معادل  ۳۰درصد کشفیات کشور است و
خراسان جنوبی با  ۳۴۹۱کیلوگرم ،خراسان رضوی
با  ۲۹۱۳کیلوگرم ،کرمان با  ۱۸۸۰کیلوگرم ،هرمزگان
با  ۱۲۱۳کیلوگرم ،تهران با  ۶۲۶کیلوگرم و بوشهر
با  ۵۸۸کیلوگرم به ترتیب در رتبههای بعدی قرار
دارند.
معاون دبیرکل ستاد افزود :سهم کشفیات ۵
استان اولویتدار حوزه مقابله یعنی سیستان و
بلوچستان ،کرمان ،هرمزگان ،بوشهر و خراسان
جنوبی از کشفیات کشور در هفته مذکور  ۶۶درصد
است.اصالنی اظهار کرد :طی این مدت ۲۸۵
دستگاه خودرو توقیف شد و  ۶۲درصد کشفیات
اطالعاتی و  ۳۶درصد انتظامی بوده است.

پلیس در انتظار تشکیل جلسه با مسئوالن برای ارتقای ایمنی خودروها
گروه حوادث //
رئیس پلیس آ گاهی نیروی انتظامی گفت :
در جلس ه مشترک مسئوالن وزارت صمت
(صنعت ،معدن و تجارت) و فرمانده نیروی
انتظامی ،مقرر شد تا کارگروهی متشکل از
نیروی انتظامی ،مسئوالن صنعت خودرو و
و وزارت صمت با هدف بررسی و حل ایمنی
ضعیف برخی خودروها در برابر سرقت تشکیل
شود که تا کنون این کارگروه تشکیل نشده
است.
به گزارش ایرنا سردار محسن حسن خانی در
پاسخ به این سئوال که آیا پلیس اقداماتی برای
افزایش ایمنی خودروها در برابر سرقت انجام داده
است تا از این طریق آمارهای مرتبط به سرقت
خودرو کاهش یابد ،افزود :اخیرا با مسئوالن
وزارت صمت(صنعت ،معدن و تجارت) در
حضور فرمانده نیروی انتظامی جلساتی داشته

ایم و آن ها قول دادند تا کارگروهی متشکل از
نیروی انتظامی ،مسئوالن صنعت خودرو و وزارت
صنعت تشکیل شود تا وضعیت ایمنی خودروها
در برابر سرقت را بررسی کرده و مشکالت پیش
رو را حل و فصل کنیم.وی با بیان اینکه تا کنون
این کارگروه برگزار نشده است ،گفت :مشکل فعلی
و عمده پلیس در حوزه سرقت خودرو ،مربوط به
خودروهای مربوط به سال  ۸۸به پایین به ویژه
پراید است که به دلیل ضعف ایمنی بیشتر از
خودروهای دیگر مورد سرقت قرار میگیرد.
سردارحسن خانی اضافه کرد :حتی از سازمان
استاندارد کشور چندین بار تقاضا کردیم تا جلسه
ای در این مورد با حضور پلیس برگزار شود اما تا
کنون خبری نشده است و حتی پاسخ تقاضای
پلیس را نداده اند.
رئیس پلیس آ گاهی نیروی انتظامی با انتقاد از
نداشتن ایمنی برخی خودروها در برابر سرقت،

گفت :برخی از خودروها توسط سارقان در ۴۵
ثانیه یعنی کمتر از یک دقیقه سرقت میشوند .در
حوزه کاری پلیس آ گاهی ،بسیاری از خودروهایی
که تولید می شود ،ایمنی الزم را ندارند ،برخی از
خودروها ظرف  ۴۵ثانیه سرقت می شوند و سارق
در این مدت زمان بسیار کم کاپوت خودرو را
باال زده ،کامپیوتر خودرو را سرقت می کند؛ این
در حالی است که صاحب خودرو تمام اقدامات
ایمنی اعم از بستن قفل فرمان ،قفل پدال و
دزدگیر را انجام داده است اما سارق به راحتی
با یک تایلیور می تواند درب خودرو را باز کرده و
پشت ترک ماشین بنشیند و برود.
حسن خانی ادامه داد :چرا باید ایمنی خودرو این
گونه باشد که به راحتی کاپوت خودرو و صندوق
عقب خودرو باز شود و سارق به راحتی کامپیوتر
خودرو را سرقت کند ،سارق که نمی تواند موتور
خودرو را سرقت کند ،کامپیوتر خودرو را سرقت می

کند و این قسمت مهم خودرو در جایی گذاشته
شده که دقیقا سارق می تواند به راحتی آن را
سرقت کند ،در این زمینه با وزیر صنعت ،معدن
و تجارت جلسه ای داشتیم و پیشنهادهای خود
را ارائه کرده و تا کید داشتیم تا در تولید خودرو
نظر پلیس را جویا شوند چرا که پلیس آمار و ارقام
سرقت و وضعیت فعلی را می داند .وزیر صنعت،
معدن و تجارت در این جلسه پیشنهاد پلیس
را پذیرفتند اما نمی دانیم که آیا خودروسازان
به حرف وزیر صنعت گوش دهند یا خیر .رئیس
پلیس آ گاهی نیروی انتظامی پیش از این در
گردهمایی بزرگ کارآ گاهان سراسر کشور اعالم
کرد ۷۰ :درصد سرقت ها به پراید اختصاص دارد
که تقریبا  ۹۰درصد این سرقت ها نیز از سال  ۸۶به
پایین است که ا گر سهم  ۱۲درصدی خودروساز به
این آمار اضافه شود ۹۰ ،درصد سرقت ها به پراید
تولیدی سال  ۸۶به پایین برمی گردد.

تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر سرای مکران درتاریخ  1398/10/26به شماره ثبت  2049به شناسه ملی  14008924195ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
جهت اطالع عموم آ گهی میگردد .موضوع فعالیت :محاسبه،نظارت و ایجاد و نگهداری کلیه پروژه های فضای سبزو محوطه سازی،زیباسازی و رنگ آمیزی معابر-انجام کلیه امور خدماتی
شامل تنظیفات،محوطه سازی فضای سبز،تامین نیروی انسانی مجازشرکت،اجرای کلیه خدمات شهری اعم از مبلمان شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی،تسطیح اراضی-اجرای کلیه
طرحهای بازیافت انواع زباله و پسماندهای صنعتی و غذایی و تولیدی-پا کسازی معابر-جدول گذاری و آسفالت کاری-انجام کلیه خدمات عمومی شامل تنطیفات خانگی،اداری،بیمارستان
و تامین نیروی کار مورد نیاز اعم از نظافتچی،تلفنچی و نامه رسان،ارائه خدمات اداری و دفتری-امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت-انجام کلیه امور تاسیساتی،به سازی
راه و باند،آب و فاضالب-اجرای کلیه پروژه های عمرانی شامل ساختمان سازی اعم از سازه های چوبی،بتنی و فلزی-امور مربوط به تاسیسات برقی اعم از برق صنعتی و خانگی-ساخت
مجسمه ها و المان های شهری-خرید و فروش و تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کاالهای بازرگانی-اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی-شرکت در مناقصات
دولتی و خصوصی-عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی -اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی -در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت مذکور پس از اخذ مجوزهای الزم(ثبت
موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور فعالیت نمی باشد) .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان هرمزگان  ،شهرستان سیریک  ،بخش مرکزی  ،شهر گروک ،محله گروک  ،خیابان
اصلی  ،کوچه قاسمی  ،پال ک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7946143115سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام
عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  98/6292401مورخ  1398/10/07نزد بانک پست بانک شعبه سرزه با کد  62924پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره
آقای ابراهیم غالمی به شماره ملی 3410179801و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محمد پادگانه به شماره ملی 3410213422و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای موسی پادگانه به شماره ملی 3421438900و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه بازرسان آقای سلیمان سلیمانی به شماره ملی  3421444803به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حسن کوپشی به شماره ملی  3422323023به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میناب ()769201
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بازی «کلش»
پسر نوجوان را به پلیس فتا کشاند

گروه حوادث //آنا رام
عامل برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب زن جوان در بندرعباس ،
نوجوان  15ساله ای بود که پس از شناسایی توسط پلیس  ،مشخص شد
این پسر ،فرزند شا کی است .وی برای خرید اینترنتی ادامه بازی کلش آف
کلنز  ،بدون اجازه از حساب مادرش مبالغی برداشت کرده بود.
پیامک کسر از حساب
دو ماه گذشته بود که در صفحه نمایش تلفن همراه زن جوان ،پیامکی مبنی بر
کسر مبالغی بر حساب بانکی مشاهده شد ولی این فرد به علت مقدار کم مبلغ
پی گیر موضوع نشد تا اینکه چند بار مبالغی بدون دالیلی از حساب وی کسر
می شد  .مدتی قبل وی به پلیس فتا هرمزگان مراجعه کرد و پی گیری موضوع
شد.پلیس این مورد را تحت بررسی قرار داد تا به شماره تلفن نوجوانی  15ساله
برخورد کرد و یک هفته قبل پسر به پلیس فتا احضار شد.
برداشتها در قالب خریدهای اینترنتی از طریق شخص ناشناس
رییس پلیس فتا استان هرمزگان در این رابطه گفت:با مراجعه خانمی
متاهل و ارائه مرجوعه قضایی ،پرونده اولیه تشکیل و برای پیگیری در اختیار
کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.علی اصغر افتخاری بیان داشت :در سه
مرحله مبالغی از حساب کارت بانکی شا کیه برداشت میشود ،بر اساس پرینت
صورت حساب بانکی مشخص شد برداشتها در قالب خریدهای اینترنتی از
طریق شخص ناشناس صورت گرفته است.
پسر معتاد به بازی اینترنتی به دام افتاد
وی ادامه داد :براساس گزارشهای ارسالی و بررسیهای به عمل آمده توسط
کارشناسان این پلیس به معاون دادستان و اجرای دستورات قضایی ،سرانجام
جرم برای فرزند مذکر شا کیه محرز میشود و مادر این نوجوان ضمن انصراف
قطعی از شکایت درخواست میکند که پرونده مختومه شود.
به گفته سرهنگ افتخاری این نوجوان به خاطر اعتیاد به بازی کلش آف کلنز
اقدام به دریافت کد تأییدیه بر اساس سیم کارت مادرش و همچنین خرید
مستقیم بستههای مجازی الماس از طریق شناسههای کارت بانکی وی
میکرده است.
رییس پلیس فتا هرمزگان در توضیح این پرونده گفت :گرایش بیش از حد
نوجوانان به بازیهای استراتژی و آنالین مانند بازی کلش آف کلنز باعث
پیدایش هیجانات کاذب برای طی مراحل باالتر از طریق خرید بستههای
الماس مجازی میشود.افتخاری گفت :برخی از این نوجوانان به صورت
پنهانی از شناسههای کارت بانکی والدین برای واریز پول و دریافت این بستهها
بهره میگیرند که منجر به شکایت قضایی والدین بی خبر میشود.
توصیه پلیس به خانواده
وی توصیه کرد :والدین نسبت به این موضوع اقدامات نظارتی و مراقبتی کافی
داشته باشند تا این مشکالت در آینده گریبانگیر آنها نشود.
این مقام انتظامی ،آ گاهی بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی
رااز اولویتهای پلیس فتا اعالم کرد و افزود :شهروندان به صورت مستمر برای
مطالعه اخبار جرائم سایبری  ،مصونیت از شگردهای مجرمانه و گزارش جرائم
سایبری به وب سایت  www.cyberpolice.irمراجعه کنند .

استفاده از تریاک
برای افزایش وزن مرغ غیرممکن است
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موضوع مر غهای تریا کی مطرح شده است که بررسیها نشان میدهد که
استفاد ه از این موادمخدر برای مر غها غیرممکن است.
به گزارش فارس ،چندی پیش از سوی رئیس سازمان دامپزشکی مطلبی
مبنی بر مر غهای تریا کی مطرح شد و اظهارنظرهای مختلفی در این خصوص
مجددا
صورت گرفت و مورد تأیید و تکذیب کارشناسان قرار گرفت.به تازگی
ً
این موضوع در فضای مجازی مطرح شده است که در این باره سعید صفاتیان
مدیرعامل مؤسسه دانش اعتیاد ایرسا در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی فارس،
اظهار داشت :مواردی مطرح میشود مبنی بر اینکه موادمخدر به بعضی از
طیور میدهند تا با یبوست غذایشان دفع نشود و وزنشان باال برود.وی بیان
داشت:سالهاست که این موضوع را بنده شنیدهام ولی گزارش رسمی و دقیقی
در این خصوص نداشتهایم و آنچه که برخی از کارکنان اعالم میکنند در حد
یک حرف باقی مانده است.مدیرعامل مؤسسه دانش اعتیاد ایرسا تأ کید کرد:
در حال حاضر قیمت موادمخدر تریا ک بین  4تا  5میلیون تومان در هر کیلوگرم
قطعا برای مرغداریها به صرفه نیست که برای چند گرم وزن بیشتر
است که ً
این مواد را در آب مصرف مر غها حل کنند.وی یادآور شد :میتوان به نحوی
گفت استفاده تریا ک برای افزایش وزن مر غها غیرممکن است و دالیل مختلفی
از جمله قیمت دارد.وی بیان داشت :قطعا آن میزان تریا کی که برای مر غها
مصرف میشود موجب سستی و اضطراب در بین مردم نخواهد شد چون که
مقدار آن خیلی کم است.وی یادآور شد :در هر صورت دستگاههای ذیربط
میتوانند خون مر غهای کشتار شده را در کشتارگاهها مورد بررسی قرار دهند و
در این خصوص برای یک بار تعیین تکلیف نهایی صورت بگیرد.

