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دبیر شورای عالی مناطق آزاد؛

اقتصاد کیش -  ســاعت از نیمه های 
شب گذشته است، به اتفاق همسر و فرزندانم 
با خودرو شخصی در حال حرکت به سمت 
خانه هستم، سرعت ما کمتر از پنجاه کیلومتر 
است، ناگهان صدای مهیب خودرویی که در 

حال گازدادن است به گوش می رسد.
خودرو شورلت قرمز رنگ با سرعت 
سرسام آوری حرکت می کند و هنگام عبور 
از کنار ما، با درب جلو و گلگیر سمت چپ 
خــودرو من برخورد کرد، آنقدر ســرعت 
داشت که حتی نتوانستم شماره پالک آن را 

یادداشت کنم.
خودرو شــورلت بیشــتر از یکصد و 
بیست کیلومتر سرعت داشت، می خواستم 
تندتر رانندگی کنم و به او برسم ولی همسرم 
گفت: سرعت زیاد، خطرناک است و ممکن 
است اتفاقی بیفتد، بنابراین با همان سرعت 

پنجاه کیلومتر به راهم ادامه دادم.
یکــی دو کیلومتر جلوتــر، خودرو 
شــورلت ایستاده بود، من هم توقف کردم و 
پیاده شــدم، پسر جوانی هم از شورلت پیاده 
شد، حدود بیست ساله بود، از او پرسیدم چرا 
بعد از تصادف از صحنه فرار کردی، در جوابم 
گفت متوجه تصادف نشدم، به سمت خودرو 
آن ها رفتم و محل برخورد آن را نشانش دادم، 
سرنشــینان این خودرو دو پسر بودند، وقتی 
گواهینامه و یا مدرک شناسایی آن ها را طلب 
کردم هیچ مدرکی نداشــتند، اما قرار شد که 

خسارت مرا پرداخت کنند.
اواخر شب در کیش رانندگی به همین 
صورت است، مسافران، خودرو های بدون 
راننده را اجاره می کنند و با ســرعت سرسام 
آوری حرکــت می کنند کــه اغلب موجب 

تصادف می شود.
برخی نیز در معابر خلوت جزیره با دور 
زدن و کشیدن ترمز دستی سر و صدای عجیبی 

ایجاد می کنند.
عده ای هم با خودرو هــای اجاره ای، 
بخصوص خودرو های شش سیلندر، کنار 
ســاحل می آیند و وارد ماســه های ساحلی 
می شــوند و پای خــود را روی پــدال گاز 
می گذارند و دنیایی از شن و ماسه را به اطراف 

پرتاب می کنند.
البته برخی از ســاکنان کیش هم که در 
سال های گذشــته فرهنگ ترافیکی باالیی 
داشتند در ســال های اخیر و بخصوص در 
شــب ها به قوانین احتــرام نمی گذارند، با 
ســرعت باالیی حرکت می کنند و موجب 

تصادف می شوند.
چندی پیش تعدادی از رانندگان تاکسی 
با یک نفر گالویز شدند و با سر و صدای زیاد 
و کتــک زدن آن فرد، موجــی از اعتراض و 
نارضایتــی را در میان مــردم کیش به وجود 

آوردند.
چند شب پس از این حادثه، یک راننده 
تاکسی دیگر، عصبانی از تاکسی خود پایین 
آمد و چماق به دست در یکی از خیابان های 
اصلی به سمت خودرو عقبی حمله ور شد 
و سرنشــینان این خودرو که با گوشی فیلم 
برداری می کردنــد تصاویر این نزاع را ثبت 
کردند با انتشار این تصویر در فضای مجازی 

موجی از تعجب و تاثر در جامعه ایجاد شد.
این دو حادثه موجب شــد که مردم و 
رسانه ها از مســئوالن درخواست کنند تا به 
این موضوع رســیدگی کننــد و وقتی که به 
یک مطالبه ی عمومی تبدیل شد، حمل و نقل 
عمومی، راهنمایی و رانندگی و دادگستری 
دست به دســت هم دادند و پس از بررسی 
موضوع، با رانندگان متخلف برخورد کردند.

مدتی اســت که تقریبا هر روز شاهد 
تصادف در کیش هستیم این اتفاقات معموال 
شــب ها و بخصوص در ساعت های پایانی 

شب رخ می دهد.
در سال های گذشته، رعایت قوانین و 
مقررات راهنمایی و رانندگی در کیش زبانزد 
بود و همه ی مردم و مسافران، خود را ملزم به 

رعایت قوانین می دانستند.
رانندگانی که در معابر عمومی حرکت 
می کردند، هنگام رسیدن به خطوط عابر پیاده، 
توقف می کردند تا عابران پیاده بگذرند، مردم 
نیز فقط در پیاده رو ها حرکت می کردند و به 

قوانین احترام می گذاشتند.
وقتی با یکــی از رانندگان تاکســی 
صحبت می کردم به این نکته اشــاره کرد که 

برخی رانندگان عصبی شدند و کنترل خود 
را ندارند، رعایت حقوق عابران پیاده کمتر از 
قبل دیده می شود در همین زمان بود که یک 
تاکسی با بوق ممتدی به عابر پیاده اعتراض 
کرد که چرا مجال نمی دهد راننده مسیرش را 
بپیماید در صورتی که عابر روی خط عابر پیاده 
بود و رانندگان موظفند پشت خط عابر پیاده 
توقف کنند تا عابران رد شوند. این هم نمونه ای 
از ادعای راننده تاکســی بود که داشت با من 

گفتگو می کرد.

نداشته های سودمند کیش 
روزگاری کیش معروف بود به شــهر 
بدون چراغ قرمز، شــهر بدون ترافیک، شهر 
بدون بوق و نداشته های سودمندی که دل هر 
کسی را می بُرد و سفر به این منطقه امن و ایمن 

را خاطره انگیز می کرد.
شرح ما جرا به گونه ای دیگر 

شنیدن صدا های مهیب و دیدن تصاویر 
دلخراش در سطح شهر و انتشار آن در فضای 

مجازی همه را متاثر کرده است.
روزگاری این شــهر قانونمند زبانزد 
همگان بود، شهری که تخلف رانندگی در آن 
معنایی نداشت و الگوی برتر کشور بود، اما 
کم کم ورق برگشت، ثبت تخلفات پی در پی 
و وقوع تصادف های سنگین و گاهی منجر 

به مرگ همه را متعجب و متاثر کرده است.
 برای آســیب شناســی و بررسی این 
واقعه باید با رئیس پلیس راهور کیش صحبت 
می کردم، ســرهنگ ایمانی نســب پلیس 
قانونمندی که وقتی بــرای ادامه خدمت به 
کیش منتقل شــد بین مردم زمزمه افتاد که او 
برابر متخلفان کوچکترین اغماضی ندارد و 

کیش از این هم قانونمند تر خواهد شد.
بــا یک راننده مینی بوس گفتگو کردم 
که هشــت سال است در کیش اقامت دارد و 

روزانه بیش از ۱۰ ساعت رانندگی می کند. 
او گفت: ما دوست داریم که باز هم مثل 
گذشته، قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت 
شود زیرا با اطمینان خاطر بیشتری می توانیم 
رانندگی کنیم.در پاســخ به سوال من که چرا 
آمار تصادف زیاد شده است گفت: مردم بی 

دقت شدند فقط همین. 
با یکی از عابران پیاده که مقابل بازار مریم 
منتظر تاکسی بود هم کالم شدم او هم معتقد 
بود هر چند جریمه کردن رانندگان متخلف، 
موجب کاهش تخلفات می شود، اما مسئوالن 
باید راهکار موثر تری پیدا کنند تا از تخلفات و 

به دنبال آن، آمار تصادفات کاسته شود.
او معتقد به کار فرهنگی بود.

۹۰ تصادف در یک ماه یک 
هشدار جدی 

سرگرد محمد زنگانه معاون اجتماعی 
فرماندهــی انتظامی کیش اعالم کرد در مهر 
۹۹، ۹۰ تصادف در کیــش رخ داد ۱۲ مورد 
آن جرحی و یک مورد هم منجر به فوت شد.

دریافت این آمار موجب شد با رئیس 
پلیس راهور کیش گفتگو کنم سرگرد ایمانی 

نســب معتقد است بی توجهی به قانون، کار 
دست کیش داده است.

کمی موضوع را توضیح داد: مهر امسال 
آمار تصادفات در مقایسه با مهر پارسال حدود 

بیست و چهار درصد افزایش داشت.
مهر پارســال شــصت و هشت فقره 
تصادف در کیش رخ داد، اما مهر امسال آمار 
تصادفات کیش به نود فقره رسید که، نگران 

کننده است.
رئیس پلیس راهور می گوید: رانندگان 
متخلف جریمه می شوند و خودرو آن ها به 
مدت هفتاد و دو ساعت توقیف می شود، اما 
برای نهادینه کردن فرهنگ رانندگی و احترام 

گذاشتن به قوانین باید فرهنگ سازی شود.
فرهنگ ســازی برای رعایت قوانین 
رانندگی در کیش، ســال های گذشته اتفاق 
افتاده بود و تا چند ســال گذشته همه ی مردم 
قوانین را رعایت می کردند و اگر راننده ای بوق 
می زد و یا با سرعت باال حرکت می کرد همه ی 

رانندگان با تعجب به او نگاه می کردند.
همه باید دســت به دست هم بدهند و 
برای ترمیم فرهنگ رانندگی در کیش که در 
سال های اخیر خدشه دار شده تالش کنند تا 
باز هم کیش به عنوان الگوی ترافیکی کشور 

مطرح شود.
کیش دارای یک مسیر هفتاد کیلومتری 
ویژه ی دوچرخه ســواری است، اما برخی 
از رانندگان خودرو ها وارد مســیر دوچرخه 
سواری می شوند و اصال نمی خواهند بپذیرند 
که این مسیر، مخصوص دوچرخه سواری 

است و آن ها مرتکب تخلف شده اند.
سرهنگ ایمانی نسب با بیان اینکه ورود 
خودرو ها به مسیر دوچرخه سواری ممنوع 
است گفت: رانندگان چنین خودرو هایی بر 
اساس قانون جریمه می شوند و عالوه بر آن، 
خودرو آن ها نیز هفتاد و دو ســاعت توقیف 

می شود.

آمار باالی تصادفات در کیش نشــان 
می دهد که هم ســاکنان و هم گردشــگران 
کیش نسبت به سال های گذشته کمتر قوانین 

راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند.
سرعت مجاز، ایمنی در رانندگی 

سرعت مجاز رانندگی در کیش، شصت 
کیلومتر بر ســاعت و در جاده های خارج از 
منطقه ی مسکونی، هشتاد کیلومتر بر ساعت 
اســت، اما معموال اواخر شب، چه در منطقه 
مســکونی و چه در جاده های خارج از شهر، 

گاهی شاهد سرعت های باال و حتی تا یکصد 
و هشتاد کیلومتر بر ساعت هستیم.

تقریبا در همه ی معابر کیش دوربین ثبت 
تخلفات رانندگی نصب شده و در صورت 
جریمه شدن، پیامک آن برای صاحب خودرو 
ارسال می شــود، اما به نظر می رسد جریمه 

کردن، در رفتار برخی افراد تاثیری ندارد.
بر اساس گفته های رئیس پلیس راهور 
کیش، در اکثر تصادفات ســنگین، سرعت 
خودرو ها بیش از یکصد و بیست کیلومتر بر 

ساعت بوده است.
از ماست که بر ماست 

نکته جالب و البته تامل برانگیز اینکه 
تصادف هــای اخیر در کیش فقط مربوط به 
مسافران نیست بسیاری از رانندگانی که حادثه 

آفریدند از ساکنان کیش هستند.
سرهنگ ایمانی نسب می گوید: بیش 
از هشــتاد درصد تصادفات در جزیره کیش 
مربوط به ســاکنان است که بیشتر آن ها هم 
جوانان هســتند و معموال این تصادفات در 
شب ها رخ می دهد.جرایم تخلفات رانندگی 
در کشور ما در مقایسه با سایر کشور ها بسیار 
پایین است، اما بر اساس گفته ی کارشناسان، در 
مقایسه با درآمد افراد جامعه، بسیار باالست.در 
کشور هند نقض قوانین راهنمایی و رانندگی 
جریمه ی سنگینی دارد و متخلفان بین هفتاد 
تا یکهزار و چهارصد دالر جریمه می شوند 
که در تصادفات خطرناک به دوهزار و پانصد 

دالر نیز می رسد.
کیش قانونمند جذاب تر 

حاال این نکته کامال مشــهود است که 
باید مثل گذشــته اهالــی کیش باز هم خود 
بخواهند تا اتفاقات خوبی شکل گیرد مثال در 
یک عزم عمومی بیش از پیش به قانون احترام 
بگذارند تا مروارید خلیج فارس نه تنها به دلیل 
جاذبه های طبیعی بلکه به علت فرهنگ باالی 

عمومی همچنان بدرخشد.

اقتصاد کیش - دبیر شــورای عالی مناطق آزاد گفت: با ایجاد این پنجره واحد و اتصال 
به سامانه ثبت شرکت های کشوری، دیگر امکان فعالیت شرکت های صوری ممکن نیست. 

مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد، با اشاره به ثبت شرکت های صوری در مناطق 
آزاد اظهار کرد: در معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیچ ابهامی وجود ندارد، شرایط اقتصادی کشور 
ایجاب می کند منابع تأمین مالی جدیدی برای بودجه کشور ایجاد شود و مالیات نقش عمده ای 

در این زمینه دارد.
وی ادامــه داد: در اقتصاد بخش های مختلــف کارکرد های متفاوت دارند یک بخش از 
فعالیت های اقتصادی در برنامه ریزی های توسعه ای و ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری است 
یک بخش ایجاد مشــوق برای اخذ مالیات از مردم اســت. یک بخش برای ســهولت در تردد 

کاالست. این موارد در بسته مجموعه اقتصادی تعریف می شوند.
بانک بیان کرد: نمی توانیم بگوییم که چرا محدودیت هایی که در حوزه توسعه کشاورزی 
برای تولید بیشتر برداشته شده رانت ایجاد کرده و برای فعاالن بخش صنعت این طور نیست. 

این ها سیاست های کالن اقتصادی کشور است هر کدام از سیاست ها کارکرد خود را دارند.
او افزود: مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری داخلی و توسعه حوزه پیرامونی پیش بینی 
شدند به جهت اینکه این توسعه انجام شود و فعالیت که قبالً امکان آن نبوده است صورت بگیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: هیچ کاالیی در منطقه آزاد قاچاق نیست، اما ممکن است برخی ها 
از این قانون سوء استفاده می کردند، در مرحله اول برخی شرکت ها ثبت می شدند، اما فعالیت 
آن ها در سرزمین اصلی انجام می شد که تخلف بود جلوی این دست اقدامات باید گرفته می شد 
که گرفته شد.دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: برخی هم شرکت صوری ثبت کرده بودند که با 
ایجاد این پنجره واحد امروز در منطقه آزاد امکان اینکه یک مورد شخصی ثبت شرکت کرده بدون 
اینکه فعالیتش در منطقه انجام شود نیست، چرا که سامانه پنجره واحد در سامانه ثبت شرکت های 
کشوری متصل است.بانک تصریح کرد: از ۲٧ تا ۲٨ هزار شرکتی که در منطقه آزاد وجود داشته 
است امروز ۱٣ تا ۱۴ هزار از این شرکت ها فعال هستند که بر اساس ارتباطی که با سازمان ثبت 
داریم، کد ثبت کشوری دارند و سرمایه گذاران و دفتر آن ها همچنین کد صادر شده مشخص 

است و یک شخص نمی تواند با مشخصاتش در جای دیگر فعالیت داشته باشد.
این مقام مسئول در مناطق آزاد گفت: بقیه شرکت ها هم که صوری بودند از محدوده فعالیت 
خارج شدند و یا ادامه فعالیت آن ها در حال بررسی بوده و تعلیق هستند. حفره قانونی که احتمال 
ســوء اســتفاده از آن توسط همین شرکت های صوری بود با ایجاد این پنجره واحد و اتصال به 

سامانه ثبت شرکت کشوری کامال مرتفع شده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در پایان به اخذ تایید ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در رابطه 

با این سامانه اشاره کرد.

افزایش تصادفات و تخلفات رانندگی در کیش 
خطری که باید  آن را جدی گرفت 

فعالیت شرکت های صوری در 
مناطق آزاد ممکن نیست

آمادگی الزم برای اجرای سریع 
نوسازی بافت های فرسوده وجود دارد

اقتصاد کیش -   استاندار هرمزگان گفت: با همکاری مناسب مردم ساکن در بافت های 
فرســوده و همچنین تســهیالت بانکی در نظر گرفته شده، آمادگی الزم جهت اجرای سریع 

طرح های نوسازی بافت فرسوده در استان وجود دارد. 
فریدون همتی در حاشیه نشست ستاد بازآفرینی شهری و شورای مسکن هرمزگان که با 
حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: رفع موانع و مشکالت 
نوسازی بافت فرسوده با تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، با جدیت ویژه پیگیری و در 

اجرای این طرح ها تسریع خواهد شد.
وی با اشــاره به حمایت وزارت راه و شهرســازی از پروژه نوسازی بافت فرسوده در 
هرمزگان، گفت: نوسازی بافت فرسوده از اولویت های بسیار مهم استان است و برای نوسازی 
محله چاهســتانی ها و ســایر محله های بافت فرســوده، نیاز به زمین است و باید بخشی از 
زمین های ٣۵۰ هکتاری برای نوسازی محله چاهستانی ها اختصاص یابد که در این نشست 

این موضوع مطرح و تصمیماتی در این خصوص گرفته شد.
همتی با اشــاره به طرح احداث شــهر جدید مکران در جاسک و شهرک مسکونی و 
گردشــگری دوتیس در بندر چارک ، گفت: برای ســاخت و ساز این دو طرح نیاز به مصوبه 
شورای عالی معماری و شهرسازی است و هفته آینده این طرح ها در این شورا مطرح می شوند.

اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: برای ساخت شهرک های جدید در جزایر هرمز، 
الرک و بوموسی نیز با مشارکت بخش خصوصی آمادگی داریم.

بافت های فرسوده و تهدیدهای حول آن همواره از دغدغه های مدیران و مسؤوالن بوده 
که این امر در دولت تدبیر و امید مورد توجه ویژه قرار گرفته و با اجرای طرح بازآفرینی شهری 

گامی بلند در جهت نوسازی این بافت ها و رفع آن برداشته شده است.
هدف اصلی در اجرای طرح بازافرینی شــهری حفاظت و صیانت از افرادی اســت که 
در سکونت گاه های نامناسب و ناکارآمد با بافت های ضعیف و مشکل دار و فرسوده شهری 

زندگی می کنند و در مواجهه با حوادث طبیعی و غیر طبیعی با خطر روبرو هستند.
اجرای طرح بازآفرینی شــهری در هرمزگان به منظور نوسازی و بازسازی بافت های 
فرسوده از سال ۹۶ بنا به دستور رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی از شهر بندرعباس 

و محله چاهستانی ها آغاز شده است.
محله چاهستانی های بندرعباس دارای ۱۰۶ هکتار وسعت است و افزون بر سه هزار 

و ٣۰۰ خانوار در آن ساکن هستند.
این طرح هم اکنون در شهرهای دیگر هرمزگان از جمله میناب، جاسک، رودان، حاجی 

آباد، بندر لنگه، کنگ، بستک و بندرخمیر نیز در دست اجرا است.
اســتان هرمزگان دارای ۲ هزار و ٣۹۱ هکتار بافت فرســوده شــهری اســت که 
شــهر بندرعباس از این نظر بیشــترین سهم را دارد و سکونتگاه های غیر رسمی آن ۴٣ 

درصد است. نام نویسی ۴۲ تیم در مسابقات موت 
کورت حقوق مناطق آزاد در کیش 

اقتصاد کیش -  دبیر برگزاری اولین دوره مسابقات موت کورت حقوق مناطق آزاد 
ایران از نام نویسی ۴۲ تیم برای شرکت در این مسابقات خبر داد.

سحر ناصر بخت گفت: تاکنون دانشجویان رشته حقوق ، فارغ التحصیالن و وکالی 
دادگستری از استان های آذربایجان غربی، مرکزی، گیالن، تهران، خراسان رضوی، البرز، 

یزد، همدان و اصفهان برای شرکت در این رخداد علمی نام نویسی کرده اند.
وي با اشــاره به اینکه این مســابقات در راستاي ترویج امر داوري است، افزود: در 
این مسابقات، پرونده فرضی پروژه دو شرکت به دلیل اختالفات متوقف شده و طرفین 

برای حل اختالف خود به داوری حقوقی مراجعه کرده اند.
وی افزود: شرکت کنندگان در این مسابقه باید بهترین عملکرد را در حل این پرونده 

حقوقی به نمایش بگذارند.
دبیر برگزاری اولین دوره مســابقات مــوت کورت حقوق مناطق آزاد ایران گفت: 
مرحله شفاهی این رقابت ها با حضور ۴ تیم ۲۹  و ٣۰ آذر در جزیره کیش برگزار می شود.

دبیر برگزاری مسابقات اعالم کرد؛

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی؛ 

ظرفیت مناطق آزاد تجاری فرصتی 
مناسب برای تعلیم و تربیت است

اقتصاد کیش -  رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های 
مردمی گفت:ظرفیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی فرصتی مناسب برای دستگاه تعلیم و 

تربیت است تا شاهد تحقق آموزش وپرورش الگو در این مناطق باشیم.
شــهریار فوالدوند در نشست مشترک با معاون شــورای عالی مناطق آزاد؛ که در 
ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی برگزار شد، با اشاره 
به اهمیت آموزش وپرورش در دســتیابی به توســعه پایدار گفــت: ظرفیت مناطق آزاد 
تجاری و صنعتی فرصتی مناســب برای دســتگاه تعلیم و تربیت اســت تا شاهد تحقق 

آموزش وپرورش الگو در این مناطق باشیم.
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توســعه مشارکت های مردمی با بیان 
اهمیت قانون شــوراهای آموزش وپرورش در جلب و جذب مشــارکت های عمومی 
خاطرنشان کرد: شوراهای آموزش وپرورش یک ظرفیت قانونی و فرصت مناسب برای 
مناطق آزاد تجاری و صنفی است تا از طریق آن و بهره گیری از خرد جمعی به ارتقاء کمی 

و کیفی نظام تعلیم و تربیت در این مناطق شتاب دهند.
فوالدوند خاطرنشــان کرد: وجود پدیده هایی مانند مدارس فرسوده و بازمانده از 
تحصیل زیبنده مناطق آزاد تجاری و صنفی نیست و آموزش وپرورش در خصوص رفع 

چالش، مشکالت آموزش وپرورش در این مناطق آماده هرگونه همکاری است.
در این نشست وکیلی معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد کشور تصریح کرد: رویکرد فرهنگی ما در مناطق آزاد ارتقاء شاخص های 
فرهنگی و آموزشی و توجه به تربیت نیروی انسانی باکیفیت و متناسب با ویژگی های این 

مناطق است و در این مسیر توجه به آموزش وپرورش جایگاه ویژه ای دارد.
وی با اشاره به همکاری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های 
مردمی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به ضرورت و اهمیت قانون شوراهای 
آموزش وپرورش گفت: امیدواریم در پرتو مناطق و همکاری دوجانبه در اولین گام شاهد 
برنامه ریزی عملیاتی در خصوص حذف کالس های کانکســی و جذب دانش آموزان 

بازمانده از تحصیل باشیم.

اقتصاد کیش 

44420284
سازمان آگهی ها 

سلیمان علي اکبرنظر

استاندار هرمزگان: 

رئیس پلیس فتا کیش خبر داد:

مبادله ارزی که منجر به 
کالهبرداری شد

اقتصاد کیش -   رئیس پلیس فتا کیش خطاب به کاربران فضای مجازی هشدار داد که 
مراقب کالهبرداری هایی با عنوان مبادله و چنج و خرید و فروش ارز درفضای سایبر باشند. 
سرهنگ محمدرضا رضایی  گفت؛ شخصی با در دست داشتن یک مرجوعه قضایی در 
پلیس فتا کیش حاضر و عنوان نمود، در یکی از کشورهای خارجی خانه ای خریداری نمودم 
و وقتی که خواستم هزینه آن را به حساب فروشنده حواله نمایم، در فضای مجازی جستجو 
کردم و با یک صرافی در تلگرام آشنا شدم و با مدیر آن گفتگو کردم و مقرر شد در مرحله اول 
یک میلیارد ریال پول به حساب صرافی واریز نمایم تا توسط آنها این مبلغ به پوند تبدیل و 
به حساب فروشنده در کشور مد نظر حواله گردد، ولی متأسفانه پس از واریز این وجه دیگر 

پاسخی از سوی آن کانال تلگرامی دریافت نکردم و تماسهای مرا پاسخ نداد.
 رضایی افزود: با اقدام های فنی که توسط همکاران بنده در پلیس فتا صورت پذیرفت 
مشــخص گردید فردی با جعل عنوان یک صرافی معتبر در پیام رســان تلگرام اقدام به راه 
انــدازی یک صرافی آنالین نمــوده و اقدام به کالهبرداری می نماید با تالش همکارانم فرد 
خاطی شناسایی شد و پرونده جهت انجام سیر مراحل قانونی در دست اقدام می باشد.وی در 
خصــوص این پرونده به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: در فضای مجازی و مخصوصًا 
شبکه های اجتماعی تحت هیچ شرایطی به فروشگاههای مجازی نامعتبر، صرافی های آنالین 
و افراد ناشناس اعتماد نکنیم و برای انجام مبادالت مالی حتماً از مجوزهای الزم آنها اطمینان 
حاصل نماییم و به حرف اینکه نام و نشانی از آنها در فضای مجازی وجود دارد، اکتفا و اعتماد 
ننماییم و مجوزهای آنها را مورد بررســی قرار دهیم.رئیس پلیس فتا جزیره کیش درپایان با 
تأکید بر خدمات رسانی آنالین پلیس فتا در حوزه های مختلف به ویژه دریافت مشاوره خاطر 
نشان کرد: همشهریان گرامی می توانند هر گونه مشاوره و راهنمایی را از طریق سایت پلیس 

فتا  به صورت آنالین دریافت نمایند.

پایان مسابقه عملیات ورزشی آتش نشانی جزیره 
کیش با معرفی نفرات برتر

اقتصاد کیش -  سه آتش نشانان برتر کیش در دومین دوره مسابقه 
عملیاتی ورزشی کیش معرفی شدند. 

به گزارش اقتصاد  کیش ، دومین دوره مســابقات عملیات ورزشی 
آتش نشــانان کیش به منظور حفظ آمادگی جســمانی آتش نشانان طی 
روزهای  ۲۵ و ۲۶ آبان بین ۱۰ نفر  از آتش نشــانان کیش و با همکاری 

شبکه نسیم برگزار شد .
در پایــان ایــن رقابت ها و در مجمــوع در ۶ بخش هدف زنی با 
آب، دیــواره آتش، خاموش کردن آتش، حمل تجهیزات و اطفا حریق، 
باالرفتن از برج عملیاتی و پایین آمدن با قرقره و حمل مصدوم به صورت 
گروهی و انفرادی ، امید جاللی ، روح اهلل واقعی و میثم عابدی به ترتیب 

رتبه های اول، دوم و سوم این دوره از مسابقه را کسب کردند.
گفتنی است مراسم اهدای لوح تقدیر و جوایزاین مسابقه با حضور 
عضو هیات مدیره ومشاور مدیرعامل  و مدیر بحران و پدافند غیرعامل 

شرکت عمران، آب و خدمات کیش برگزار شد.


