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کشف  300کیلو تریا ک در یکی از شهرک های صنعتی
فرمانده انتظامی استان هرمزگان به کشف  300کیلو و  800گرم تریا ک طی یک عملیات مشترک پلیسی ماموران پلیس
در یکی از شهرک های صنعتی «بندرعباس» اشاره کرد و اظهار داشت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر «هرمزگان» با
همکاری و اشرافیت اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر «اصفهان»محل دپو مواد مخدر را در یکی از شهرک های صنعتی
شهرستان «بندرعباس» شناسایی کردند .به گزارش صبح ساحل سردار غالمرضا جعفری افزود :ماموران پس از رد زنی
و تعقیب و مراقبت های ویژه و با هماهنگی مقام قضائی با تشکیل تیمی به محل دپوی مواد اعزام و در بازرسی دقیق از
محل ،از یک دستگاه کانتینر  300کیلو و  800گرم تریا ک کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر و تالش ماموران برای
شناسایی و دستگیری دیگر متهمان احتمالی ادامه دارد.
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سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد:

برگ سبز خودرو صادره از انتظامی رسمیت دارد
گروه حوادث //
سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به راه
اندازی پلیس امنیت اقتصادی در گمرک ،گفت :امسال نسبت به
سال گذشته ،کشف پرونده های جرایم گمرکی  ۴۵۸درصد افزایش
داشته است.
به گزارش ایرنا ،سردار مهدی حاجیان با بیان اینکه در حوزه پلیس
فتا که امروز جرایم پیچیده و فنی در این حوزه اتفاق می افتد به
توانمندی رسیدیم که انتظامی جمهوری اسالمی ایران و پلیس فتا
توانسته بیش از  ۸۹درصد از جرایمی که در این حوزه به وقوع پیوسته
را کشف نماید ،ادامه داد :در حوزه جرایم سازمان یافته در فضای
مجازی در  ۹ماهه امسال ۱۹۵ ،پرونده باندی را در این حوزه کشف
نموده که  ۶۵فقره از آن جرایم باندی مربوط به فیشینگ ۳۴ ،فقره
مربوط به جعل کارت های بانکی و  ۹۴فقره کالهبرداری های اینترنتی
بوده که برخی از این پرونده ها حدود هزار نفر شا کی دارند.
وی ،در حوزه مبارزه با قاچاق دارو و فعالیت های غیرقانونی در حوزه
فضای مجازی هم به دستگیری باندهای فروش داروهای تقلبی در
حوزه ملی و بین المللی اشاره و خاطرنشان کرد :نسبت به ردیابی،
شناسایی و دستگیری عامالن توزیع داروهای تقلبی و غیرمجاز اقدام
الزم صورت گرفته است.سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران ،یادآور شد :در ماه گذشته پلیس فتا موفق شد در حوزه دستگیری
فروشندگان داروهای سقط جنین بیش از  ۲۵نفر را دستگیر کند که در
بستر اینستا گرام فعالیت می کردند و بیش از  ۷۲تارنما را هم احصا کرده
بودند.
کشف  ۱۷۹هزار دستگاه استخراج رمز ارز
سردار حاجیان تصریح کرد :با توجه به شعار امسال که تولید و رفع موانع
تولید بود ،انتظامی جمهوری اسالمی و پلیس امنیت اقتصادی بنابر
وظایفی که در بحث مقابله با قاچاق کاال ،دارو و مبارزه با فساد به عنوان
ضابط قانونی دارد ،امروز با یک برنامه و رویکرد مشخص و با رسیدن به

اعتیاد باعث افزایش وقوع آن می شوند .سردار حاجیان با یادآوری
اینکه وظیفه پلیس در بحث کشف ،ردیابی ،شناسایی و دستگیری در
موضوعات سلبی و در بحث ایجابی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده
دارد ،افزود :مجازات هایی که برای سارقان خرد در نظر گرفته شده
است ،بازدارندگی الزم را ندارد و همین امر باعث تکرار جرم شده است
چنانچه افرادی هستند که بیش از بیست فقره پرونده سرقت دارند زیرا
مجازات ها بازدارنده نیست و باید متناسب با نوع جرم باشد.وی تا کید
کرد :همین سرقت های خرد باعث احساس ناامنی ذهنی می شود لذا
پلیس در موضوع کشف سرقت های خرد ،اتومبیل ،منزل و همه انوع
موفق عمل کرده است و میانگین درصد کشف وقوع ،نسبت به سال
گذشته  ۹درصد افزایش را نشان می دهد.

توانمندی های علمی و تخصصی کشفیات موفقی داشته است.وی
توضیح داد :یکی از مشکالت کشور قاچاق کاال است که باعث کاهش
تولید و بی نظمی و اخالل در نظام توزیع کشور می شود که انتظامی
جمهوری اسالمی ایران با راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی در گمرک
و با همکاری وزارت اقتصاد ،امروز در بحث مبارزه با قاچاق کاال و جرایم
گمرکی ،امسال نسبت به سال گذشته  ۴۵۸درصد کشف پرونده های
جرایم گمرکی داشتیم.سردار حاجیان ادامه داد :در موضوع مبارزه با
قاچاق کاال در ارزش ریالی کشفیات پرونده قاچاق نسبت به نه ماهه
سال گذشته ۶۴ ،درصد افزایش داشتیم و در بحث دستگیری متهمان
پرونده های قاچاق کاال ،حدود  ۱۰درصد نسبت به سال گذشته بیشتر
شده است.سردار حاجیان درباره کشف استخراج رمز ارزها و ماینرها هم

که ورود و هم فعالیت آنها بدون مجوز غیر قانونی محسوب می شود،
گفت :از اواخر سال  ۹۹تا امروز حدود  ۱۷۹هزار دستگاه استخراج رمز ارز
کشف شده است که ا گر چنین نمی شد در تابستان امسال تداوم قطعی
برق را به همراه داشت.
مجازات هایی که برای سارقان در نظر گرفته شده است
بازدارندگی الزم را ندارد
سخنگوی انتظامی در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع مبارزه
با جرایمی مانند سرقت ها ،اشاره و خاطرنشان کرد ۵۲ :درصد سرقت
ها سرقت خرد است و افزایش  ۹درصدی در سرقت های خرد را
شاهدیم؛سرقت هایی که ارزش مالی پایینی دارند و فقر و بیکاری و

گام بلند بانک پارسیان برای محرومیتزدایی
از اعطای تسهیالت به بخشهای مولد تا کمک به معیشت و اشتغال روستایی
در حال حاضر اقتصاد در شرایط ویژهای به سر
میبرد .فشارهای ناشی از تحریمهای یک دهه
گذشته و رکود حاصل از شرایط کرونایی موجب
شده که اقتصاد کشور در وضعیتی قرار گیرد که
تقریبا در  10سال گذشته هیچگاه آن را تجربه
ً
نکرده است .بسیاری از کارشناسان بر این
باورند که گذر از این شرایط بحرانی تنها با رشد
اقتصادی ،رفاه اجتماعی و البته ثبات محقق
میشود .اینها  3ضلع مثلث بازسازی اقتصاد
ایران است که بانک پارسیان در راستای رسیدن
به هرکدام از آنها در طول سالهای گذشته
تالش زیادی کرده است.
محمدرضا کاویانی میگوید؛ بانک پارسیان
در طول سالهای گذشته از هیچ حمایتی
برای داشتن ایرانی آباد دریغ نکرده
است.از پرداخت وام به کسبوکارهای متضرر
از کرونا و ایجاد رونق در مناطق محروم و توسعه
کارآفرینی گرفته تا تأمین مالی پروژههای کالن
اقتصادی و طر حهای ملی و زیربنایی ،توسعه
صادرات و توانمندسازی صنایع داخلی ،این تنها
بخشی از اقدامات انجامشده در بانک مردمی
پارسیان است که مدیر شعبه مرکزی استان
هرمزگان این بانک به آن اشاره میکند.این مقام
مسئول در بانک پارسیان معتقد است؛ پارسیان
از پیشگامان مانع زدایی در بخش تولید و محرک
چرخههای اقتصاد و تجارت کشور است.
متن کامل گفتوگو با محمدرضا کاویانی،
مدیرشعبه خلیج فارس بندرعباس در رابطه با
جزییات عملکردی این بانک را در ادامه میخوانید:
طي دو سال گذشته در راستای کمک
به توسعه استان و افزایش اشتغالزایی چه
اقداماتی از سوی بانک پارسیان انجامشده
است ؟
بانـک پارسـيان بـا درك درسـت دربـاره پیشنیازهای
پايـداري اقتصـاد بـا اسـتفاده از ظرفیت
سیاستهای اقتصـاد مقاومتـي ،تـالش کـرده
اسـت تا مأموریتهای خـود را بهعنوان يـک بانـک
در عرصـه اقتصـاد ملـي و توسـعه صـادرات بهعنوان
دو بـال در پايـداري و مقاومـت اقتصـادي طـي
سالهای اخيـر بهدرستی بـه انجـام رسـانده و در
هميـن راسـتا دسـتاوردها و تجربههای ارزشـمندي

را کسـب کـرده و با حمايت از توليد داخلي و ثبات
در اقتصاد ملي با مشـارکت و تأمین مالی طرح
توسعهای و هدایت تسـهيالت به سـمت بخش
حقيقي اقتصاد ،توانسته نقش مؤثری در توسعه
کشور ایفا کند.
در حوزه اشتغالزایی روستایی از زمان اجرای
طرح تا کنون چه تعداد طرح عملیاتی و چه
میزان تسهیالت پرداختشده است؟
بانک پارسيان در راستاي تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتي بهویژه در حوزه توسعه و تعميق اشتغال
در مناطق روستايي ،محرومیتزدایی و همچنين
ارتقاي عدالت اجتماعي ،کمک به محرومين و
اقشار آسیبپذیر و ايجاد فرصتهای شغلي مولد
در مناطق روستايي از طريق انعقاد تفاهمنامههای
مختلف با ارگانها ،اقدامات ارزنده و حمایتهای
مؤثری داشته است .بر این اساس این بانک در این
ی بیش از24
استان در حوزه اشتغالزایی روستای 
میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه پرداخت کرده
است که طر حهایی ازجمله پرورش زنبورعسل،
دامداری و غیره بوده است.
در حوزه اشتغالزایی روستایی بنیاد برکت
از زمان اجرای طرح تا کنون چه تعداد طرح
عملیاتی و چه میزان تسهیالت پرداختشده
است؟
بهموجب تفاهمنامه منعقده فیمابین بنیاد برکت
 ،معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست
جمهوری ،با عاملیت بانک پارسیان ،این بانک در
حوزه اشتغالزایی و فراهم کردن زیرساختهای
الزم برای طر حهای عمرانی و روستایی مشارکت
چشمگیری داشته و با ارائه تسهیالت اشتغالزایی
روستایی تا کنون کمکهای بسیاری برای
طر حهای کشاورزی ،دامداری و حتی طر حهای
کوچک روستایی انجام داده و توانسته است در
کمک به اشتغالزایی مناطق محروم و رونق اقتصاد
کشور نقش مهمی ایفا نماید .بر این اساس این
بانک در استان هرمزگان از ابتدای طرح تا کنون
به تعداد 690پرونده بیش از 240میلیارد ریال
تسهیالت قرضالحسنه پرداخت کرده است.
طی سالهای گذشته بانک پارسیان عملکرد

درخشانی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی از
خود نشان داده است .این بانک در این استان
در چه طر حهایی مشارکت داشته است؟
حمایت از اقشار کمدرآمد بهخصوص در مناطق و
شهرهای محروم همواره در اولویت بانک پارسیان
قرار داشته است .از اقدامات صورت گرفته در
راستای مسئولیتهای اجتماعی و مشارکتهای
مردمی میتوان به پرداخت تسهیالت به کسانی
که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
(ره) و سازمان بهزیستی هستند ،اشاره کرد.
همچنین تالش برای ایجاد عدالت اجتماعی و
محرومیتزدایی در قالب طر حهایی همچون
انتقال آب خلیجفارس جهت استفاده برای استان
کرمان ،تالش برای نوسازی تا کسیهای فرسوده،
افتتاح حساب و صدور معین کارت مبنی بر اهدای
سود حاصل از این منابع به مؤسسات خیریه ،اقدام
خداپسندانه و فعالیتهای نیکوکارانه بانک در
تأمین بستههای نوشتافزار و اهدای آن به دانش
آموزان کمبضاعت در قالب طرح پویش مشق
احسان را میتوان از دیگر مشارکتهای مردمی
و مسئولیت اجتماعی بانک پارسیان در استان
هرمزگان عنوان کرد.
پاندمی کرونا مشکالت بسیاری برای
کسبوکارها ایجاد کرد؛ اما به مدد حمایتهای
نظام بانکی گذر از این بحران برای فعالین
اقتصادی راحتتر شد .بانک پارسیان در استان
هرمزگان چه کمکی به صاحبان مشاغل و بخش
خصوصی ارائه داده است؟

در پی شیوع بیماری کرونا و آسیب جدی به اصناف
و کسبوکارها ،این بانک بر اساس دستورالعمل
صریح بانک مرکزی و بهمنظور اجرای سیاستهای
ابالغی دولت مبنی بر حمایت از اقشار و اصناف
آسیبدیده در اثر شیوع بیماری کرونا ،بانک
پارسیان با اعطای تسهیالت به صاحبان کسبوکار
آسیبدیده ناشی از کرونا ،نقش مؤثری ایفا کرده
است و بر این اساس بانک پارسیان در این استان
تعدادی از کسبوکار را موردحمایت قرار داده و
حدود 5میلیارد ریال وام به صاحبان کسبوکارها
پرداخت کرده است.
با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در
دو سال گذشته پرداخت تسهیالت ودیعه
مستأجران و تسهیالت ازدواج در بین خانوارها و
زوجهای جوان اهمیت باالیی دارد .بفرمایید در
هرکدام از این بخشها چقدر وام پرداختشده
است؟
بانک پارسیان عالوه بر پرداخت تسهیالت
حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده ،تسهیـالت
کمک ودیعه مسکـن به مستأجران و ازدواج را
نیز در قالب برنامههای حمایتی خود داشته و
دارد و درخواستهای متقاضیان این تسهیالت
را بررسی و نسبت به پرداخت آن اقدام کرده
است که در این استان به تعداد  30پرونده
تسهیالت ودیعه مستأجران بیش از  6میلیارد
ریال و همچنین تعداد  236فقره تسهیالت
ازدواج بالغبر  125میلیارد ریال پرداخت
شده است.

میز خبر

در گفتوگو با مدیر شعبه مرکزی بانک پارسیان در استان هرمزگان تشریح شد؛

برگ سبز خودرو صادره از انتظامی رسمیت دارد و مال ک است
سردار حاجیان در خصوص سند مالکیت خودرو هم تشریح کرد :در حال
حاضر سند مالکیت خودرو ،برگ سبزی است که انتظامی صادر می کند.
این سند بر اساس قانون سندرسمی در مالکیت است که دارای چهار
استناد است که آن را رسمی کرده است .وی افزود :این چهار استناد
شامل ماده  ۱۲۸۷قانون مدنی ،رای هیات عمومی دیوان ،نامه و دستور
دادستان کل کشور به مراجع قضایی سراسر کشور و نامه رسمی رییس
کمیسیون اصل نود است که به استناد این چهار مبنای قانونی ،سند
مالکیت خودرو همان برگ سبزی است که صادر می شود .سخنگوی
انتظامی یادآور شد :با وزارت اقتصاد و سازمان مالیات هم صحبت شده
که بزودی برای اخذ مالیات ،دفاتری در مرا کز تعویض پال ک خودرو ایجاد
و مالیات دریافت شود .اخذ مالیت هیچ ارتباطی به انتظامی جمهوری
اسالمی و پلیس راهور ندارد و همان مالیاتی است که به سازمان مالیاتی
واریز می شود .سردار حاجیان تا کید کرد :از سوی سردفتران از مجلس
درخواست شده که هر چه قانون بگوید تبعیت می کنیم .پلیس مدافع
حقوق اجتماعی و فرهنگی مردم است و این خدمات را به نحو احسن در
کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه به مردم ارایه می دهد.

قاچاق سوخت به صورت جدی
و قاطع پیگیری میشود
گروه حوادث //
دادستان عمومی و انقالب شهرستان میناب گفت :براساس مصوبه شورای
تامین شهرستان میناب قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت تشکیل و به صورت
جدی و قاطع با مخالن اقتصادی برخورد می شود.
به گزارش صبح ساحل ،ابراهیم طاهری اظهار کرد :با خودروهای قاچاق
سوخت و واحدهای صنفی که به این خودرو ها خدمات می دهند برخورد
قانونی می شود و دیگر شاهد جوالن آنان در جادهها نخواهیم شد.وی
افزود :در این طرح همه افراد دخیل در این امر که به صورت سازمان یافته در
قالب فعاالن حقیقی و به صورت مجازی در حال فعالیت هستند ،شناسایی
میشوند.
دادستان عمومی میناب با اشاره به نارضایتی های شدید مردم در خصوص
عدم امنیت ترافیکی جادهها ،عنوان داشت :در کمترین زمان با این معضل
برخورد خواهد شد و به زودی موضوع قاچاق سوخت پایان خواهد یافت.
طاهری اظهارداشت :تالش و موفقیت پلیس با اجرای طرح های عملیاتی
در زمینه مقابله با قاچاق سوخت مستلزم همکاری سایر سازمانها و نهادهای
متولی نیز است.

رفع تصرف 6هزار متر مربع از اراضی
دولتی قشم
گروه حوادث //
مسوول یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد
قشم گفت ۶ :هزار و  ۵۰۰متر مربع از اراضی ملی و دولتی قشم به ارزش ۱۳۰
میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال رفع تصرف شد.
به گزارش صبح ساحل مصطفی مازندرانی افزود :سه قطعه از اراضی خالصه
روستای جمال آباد (تورگان) جزیره قشم بدون اخذ مجوز و به صورت
غیرمجاز مورد بهرهبرداری قرار گرفته بود.
وی ادامه داد :این یگان برای حفظ اراضی ملی و دولتی و پیشگیری و مقابله
با ساخت و سازهای غیرمجاز به طور جدی و با حساسیت ویژه آن را دنبال
می کند.
مسوول یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:
رفع تصرف اراضی مذکور با تخریب پی سنگی پس از طی روند قانونی و انجام
استعالمات مورد نیاز از مراجع ذیربط و رسیدگی کامل حقوقی و قضایی به
پرونده به مرحله اجرا درآمده است.
وی اظهار کرد :یگان حفاظت از اراضی ملی همراه با نمایندگانی از دادسرای
عمومی و انقالب ،اداره کل حراست ،مدیریت بازرسی ،نظارت و پاسخگویی
به شکایات و با همکاری پلیس اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان قشم
نسبت به رفع تصرف و اعاده وضع سابق این اراضی اقدام کردند.

