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ماجرای حوادث سیرجان از زبان فرماندار
ایســنا :سرپرســت فرمانــداری ســیرجان
توضیحاتــی در خصوص حــوادث رخ داده در این
شهرستان داد.
"محمــد محمودآبادی" در گفتوگو با ایســنا،
در خصوص تجمعاتی که در شهرســتان سیرجان
طــی پس از افزایش قیمت بنزیــن رخ داده گفت:
شهرستان سیرجان از ساعت  ۲۲تاکنون در آرامش
کامل و رفت و آمد برقرار است و امروز هیچ اتفاقی
رخ نداده است.
وی با اشاره به تجمع مسالمتآمیز مردم سیرجان
در شنبه شــب ،عنوان کرد :متاسفانه عدهای از این
تجمع مســالمتامیز سوء استفاده کردند و یکسری
امــوال عمومی را تخریب و به برخی پمپ بنزینها
خسارتی وارد کرده و قصد داشتند به مخازن اصلی
شرکت نفت دسترسی داشته باشند و آنها را به آتش
بکشــند که با مقاومت نیروهای امنیتی ،انتظامی،
سپاه و بسیج روبرو و عقب نشینی کردند.
سرپرست ویژه فرمانداری سیرجان ادامه داد :در
این میان یکســری افراد مجروح شدند که در حال
بررسی این موضوع هستیم که این افراد به چه شکل
مجروح شــدند و نمیتوانیم با یقین صد در صدی
گفت که با تیر مســتقیم نیروهای امنیتی یا از جای
دیگر مجروح شــدند زیرا برخیها از پشت و برخی
نیز از بغل ضربه خوردند ضمن آنکه تاکید داریم که
هیچ کدام از نیروهای امنیتی دستور شلیک مستقیم
را نداشــتند و فقط برای حفاظت از مخازن حساس
سوخت کشور مجوز شلیک تیر هوایی را داشتند که
این کار را نیز انجام دادهاند.

فارس
کشف  200کیلو تریاک در نی ریز

پلمپ 15واحد صنفي متخلف درآباده

وی افزود :متاســفانه یک نفــر در این ماجراها
کشته شــده اما هنوز دلیل کشته شــدن این فرد
مشخص نیســت که تیر خورده یا خیر و اکنون در
پزشکی قانونی شهرستان سیرجان در حال بررسی
این موضوع هستیم و هر زمانی که دلیل فوت این
شخص مشخص شــود ،اعالم خواهیم کرد ضمن
آنکــه باید عنوان کرد که این فــرد از مردم عادی
بوده است.
محمودآبادی توصیه کرد :به مردمی که اعتراض
به وضعیت سوخت و مســائل دیگری دارند اعالم
کردهایم که ما بــه عنوان نماینده آنها مســائل و
مشکالت آنها را به استان و کشور منتقل کردهایم و

پرداخت بیش از  ۳۷میلیارد ریال برای جبران خسارت سیل شیراز
شــیراز  -ایرنا -روزهای پنجم و ششــم بهار
امســال با به راه افتادن سیل ویرانگر در شیراز ۲۱
نفر جان خود را از دســت دادنــد و میلیاردها ریال
زیان به اماکن عمومی ،خانههای مردم ،خودروها و
زیرساختهای شهری وارد آمد،بنیاد مسکن استان
فارس برای جبران بخشــی از این خســارتها تا
کنون پرداخت  ۳۷میلیــارد و  ۶۰۸میلیون ریال را
انجام داده است.
مهندس عطاا ...زمانی مدیر کل بنیاد مســکن
اســتان فارس روز شــنبه به خبرنگار ایرنا گفت:
 ۳میلیــارد و  ۱۵۰میلیون ریــال برای پرداخت به
بازماندگان افرادی که در ســیل شیراز جان خود را
از دســت دادند به تصویب رسید  ،این پرداخت ها
اکنون در مرحله نهایی اســت و به خانواده هر فرد
که دراین حادثه جان باخته  ۱۵۰میلیون ریال برای
تامین بخشی از هزینههای کفن و دفن و برگزاری
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فرمانده انتظامی اســتان از توقیف یک دســتگاه پژو  405و کشف 200
کیلو تریاک در شهرستان نی ریز خبر داد.
ســردار "رهام بخش حبیبی" در گفت و گو بــا خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،در این خصوص اظهار داشــت  :مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه
بازرســی "قطرویه" شهرستان نی ریز هنگام کنترل خودروهای عبوری به
یک خودرو پژو  405مشکوک شده و دستور ایست دادند.
وی ادامه داد :راننده خودرو بدون توجه به ایســت مأموران اقدام به فرار
کرد که پس از طی مســافتی تعقیب و گریز ،خودرو متوقف و در بازرسی از
آن  200کیلو تریاک کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت :در این رابطه یک قاچاقچی مواد
مخدر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

همه مسئولین میدانند که مردم تحت فشار هستند
و حتی خــود آقای رییس جمهــور این موضوع را
اعالم کرده بنابراین در حــال اتخاذ تدبیری برای
جبران مشکالت هستند.
وی ادامــه داد :مردم از تجمعــات غیر قانونی
خــودداری کننــد و به اخبــار فضــای مجازی و
اطالعات کذبی که معموال از مراکز معاند منتشــر
میشــود توجه نکنند و اجازه ندهند بچههایشــان
در تجمعات غیرقانونی حضور داشــته باشــند و ما
به عنوان مســئول امنیت موظفیم از مراکز حساس
استان و کشور حفاظت کرده و امنیت شهر و مردم
را برقرار کنیم.

مراسم اختصاص یافت.
مدیر کل بنیاد مســکن اســتان فارس اضافه
کرد :همچنین مصدومان حادثه ســیل شــیراز نیز
برای پیگیری مداوای خود شامل دریافت خسارت
شدند که با توجه به نامه اعالم خسارت فرمانداری
شهرستان شیراز تا کنون به  ۲۵مصدوم سیل شیراز
یک میلیارد و  ۳۵میلیون ریال پرداخت شده است .
زمانی با بیان اینکه  ۵۱۵خودروی عبوری دراین

آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شــرکت با مســئولیت محدود بازرگانی مرسده افق
تجارت پارس درتاریــخ  1398/02/10به شــماره ثبت  226به
شناسه ملی  14008301347ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :پنل خورشــیدی و انرژیهای تجدید پذیر ،خرید
و فــروش و مبادله انــواع کاالهای مجاز در کشــور و همچنین
صادرات و واردات کلیه کاالها ،اجناس وســایل و ماشین آالت
مجاز و مورد تاییــد مراجع قانونی .عملیات خاکی ،راهســازی،
پلســازی ،محوطه ســازی و زهکشی ،ســاخت مخازن ،سد و
بندهای خاکی و بتنی ،طراحی معماری انواع ساختمان ،انجام کلیه
فعالیت های تاسیسات برق شامل(تعمیر و نگهداری )،و مخابرات
(بجز بیســیم) پروژه های نیروگاهی ،صنعتی و شهری ،نفت و گاز
و صنایع وابسته(بجز اکتشاف ،اســتخراج و بهره برداری) ،انجام
کلیه فعالیتها در زمینه تاسیســات مکانیکــی و حرارتی ،طراحی،
نصب و راه اندازی بالست و رنگ آمیزی و عایقکاری تاسیسات،
مخازن و خطوط لوله ،تامیــن و تجهیزات مربوط به صنایع نفت
و گاز و پتروشــیمی(بجز اکتشاف ،اســتخراج و بهره برداری)،
صادرات و واردات مشــتقات نفتی پس از اخذ مجوز از وزارت
نفت ،خدمات باغبانی ،احداث و نگهداری فضای سبز و همچنین
اجرا و طراحی فضای ســبز کارخانه ها و شرکتها .خدمات شهری
شامل تهیه و طبخ غذا و امور آشپزخانه و اداره رستوران و بوفه.
تجهیزات مکانیکال ،برق و اتوماســیون و ابزار دقیق ،شرکت در
نمایشــگاههای داخلی و خارجی(پس از اخــذ مجوزهای الزم) بر
اساس قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران .درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :اســتان فارس  ،شهرستان رســتم ،بخش سورنا،
دهســتان رســتم ســه ،روســتا اکبری ،اکبری ،خیابان اکبری،
کوچه ((کنیز شمســی زاده)) ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپســتی
7359131544
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امین انصاری به شماره
ملی  2380399212دارنده  99000000ریال سهم الشرکه آقای امیر
انصاری به شــماره ملی  2392163642دارنده  1000000ریال سهم
الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای امین انصاری به شماره ملی
2380399212و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای امیر انصاری به شماره ملی
2392163642و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود
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 عــادی و اداری با امضاء منفردا ً مدیر عامل آقای
امین انصاری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار عصر
مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبــت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صــدور پروانه
فعالیت نمی باشد.
شناسه آگهی()662573
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رستم

حادثه دچار خســارت شــدند گفت  :تا کنون ۳۲
میلیــارد و  ۲۲۸میلیون ریال خســارت خودرویی
پرداخت شده که این پرداخت ها متناسب با برآورد
کارشناسان بیمه انجام شده است .
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس اضافه کرد:
برای انتقال خودروهای آســیب دیده نیز در سطح
شهر شیراز به  ۲۸خودرو معادل  ۱۴۰میلیون ریال
 ،برای انتقال درون اســتانی بــه  ۲۹خودرو ۲۹۰
میلیون ریال و برای خودروهای خارج از استان به
 ۵۱خودرو  ۷۶۵میلیون ریال پرداخت شده است .
ســیالب پنجم فروردیــن  ۹۸در محل دروازه
قرآن شــیراز منجر به فوت  ۲۱نفر از هموطنان و
مصدومیت دهها نفر شد.تداوم این سیل در روز بعد
(ششم فروردین  )۹۸نیز منجر به تحمیل خسارت
مالی بســیاری به اهالی شــیراز خصوص ًا در محله
سعدی شد.

حادثه رانندگی در فارس سه کشته داشت

ایرنا :مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس
گفت :حادثه رانندگی در ســه راهی دارالمیزان به ســمت جم در جنوب استان
فارس سه کشته و یک مصدوم داشت .حسن همتی شنبه در گفت و گو با ایرنا
افزود :این تصادف ســاعت ســه و  ۱۵دقیقه بامداد دیروز و بین یک دستگاه
خودرو سواری تیبا و یک دستگاه وانت نیسان روی داد و پس از اطالع اورژانس
سه دســتگاه آمبوالنس به محل اعزام شــد .وی ادامه داد :در این تصادف ۲
سرنشــین خودرو تیبا به علت شدت جراحات در دم فوت کردند و راننده وانت
نیسان نیز پس از انتقال به بیمارســتان جم استان بوشهر درگذشت .او اظهار
داشــت :حال دیگر سرنشــین خودرو وانت نیســان که یک خانم است،وخیم
گزارش شده است .دارالمیزان از توابع بخش اسیر شهرستان مهر است.
آگهی تحریر ترکه
نظر به اینکه در پرونده کالســه  98/82/3این شورا و به لحاظ فوت
مرحوم فرج مردانی بیات فرزند محمدعلی به شــماره شناســنامه
 100صادره از مرودشــت ساکن دشــت بکان و در اجرای درخواست
علیاکبر مردانی بیات فرزند فــرج قرار تحریر ترکه متوفی صادر و
وقت اجرای قرار تحریر ترکه برای روز چهارشــنبه مورخ 98/9/27
ســاعت  3/5عصر تعیین و اعالم گردیده لذا بدینوســیله در اجرای
مقررات ماده  210قانون امور حســبی و بــه موجب این آگهی به کلیه
ورثه متوفی یا نمایندگان قانونی آنها و بستانکاران از متوفی و مدیونین
بــه وی و هر کس که به هر طریقی حقی بــه ترکه متوفی دارد ابالغ
میگردد که رأس ســاعت و تاریخ اعالم شده در شعبه سده حوزه
قضایی اقلید شورای حل اختالف واقع در خیابان معلم جنب بخشداری
جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود.
 /9175م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه سده اقلید
اسماعیل سیاوش پور
آگهی مزایده
نوبت دوم98/9/3 :
نوبت اول98/8/26 :
شــهرداری داراب در نظر دارد به اســتناد مصوبه
شــماره  4مورخ  98/1/24شــورای محترم اسالمی
شهر داراب و نظریه اخذ شده از کارشناس رسمی
دادگستری نســبت به فروش  12قطعه زمین مسکونی از زمینهای
شهرک آیتا ...نسابه معروف به هفت و نیم هکتاری اقدام نماید .لذا
از متقاضیان دعوت بعمل میآید با توجه به موارد زیر جهت اخذ اسناد
مزایده و تحویل پیشنهاد قیمت از تاریخ  98/9/3تا تاریخ  98/9/13به
شــهرداری داراب واقع در خیابان شهید مدرس مراجعه و یا با شماره
تلفنهای  07153525066-53520980تماس حاصل نمایند.
-1متقاضی میبایست  5درصد قیمت پایه اعالم شده هر قطعه زمین
را با توجه به اســناد مزایده به حساب شماره  2414111613097/4بنام
شهرداری داراب نزد بانک توسعه تعاون واریز و رسید آن را ضمیمه
اسناد نماید.
 -2برنــده اول مزایده هرگاه حاضر به پرداخت بهای زمین نشــود
سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم و سوم نیز به همین
منوال رفتار خواهد شد.
 -3هزینه درج آگهی به عهده برندگان مزایده به نســبت مساوی و
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
 -4اشــخاصی که مشــمول قانون منع مداخلــه در معامالت دولتی
میباشــند حق شــرکت در مزایده را نخواهند داشــت و چنانچه
مشخص گردد برابر مقررات رفتار خواهد شد.
 -5کلیه هزینههای نقل و انتقال و سندنویسی بر عهده برنده مزایده
میباشد.
 -6مشخصات قطعات ،قیمت پایه هر قطعه به تفکیک و همچنین مبلغ
سپرده واریزی جهت هر قطعه و سایر جزییات در اسناد مزایده ذکر
گردیده است.
 -7تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده98/9/16 :
 /10759م الف
شناسه آگهی663787 :
شهردار داراب
نصرا ...سالمی نژاد

9

فرمانــده انتظامی   آبــاده گفت :در جريــان طرح بازديــد پليس اماكن
عمومی   اين شهرستان از واحدهاي صنفي ،تعداد  15واحد متخلف به دليل
نداشتن پروانه کسب و عدم رعايت مقررات پلمب شدند.
سرهنگ "خسرو رزمجويي"در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومی   شهرستان آباده طي يكماه
گذشته از تعداد  117واحد صنفي به صورت محسوس و نامحسوس بازديد کردند.
ســرهنگ "رزمجويي" افزود :ماموران در اين بازديدها موفق شــدند 15
واحد صنفي متخلف را به دليل نداشــتن پروانه کسب ،فروش اقالم تاريخ
مصرف گذشــته و عدم رعايت بهداشــت پلمپ و به بيــش از  102واحد
صنفي در خصوص عدم رعايت شــئونات اسالمي ،نصب دوربين مدار بسته
و تجهيزات الکترونيکي و فني ،ضوابــط انتظامی   و رعايت اصول حفاظتي
براي پيشگيري از سرقت تذکر داده شد.
اين مقام انتظامی   خاطر نشــان کرد :اجراي طرحهاي امنيت اجتماعي و
اخالقي به منظور ايجاد فضايي امن براي شــهروندان و برخورد با صنوف
متخلف صورت می   گيرد و اين مجموعــه انتظامی   با تمام توان در خدمت
مردم واليت مدار شهرستان آباده می   باشد.
کارگاه غيرمجاز توليد فالفل غیربهداشتی درمرودشت
پلمپ شد

فرمانده انتظامی   مرودشــت از شناســايي و پلمپ کارگاه توليد و توزیع
فالفل غير بهداشتي در این شهرستان خبرداد.
ســرهنگ" اســماعیل زراعتیان" در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،در تشــریح جزئیات این خبر گفت :در پی دریافت گزارشــی مبنی
بر اینکه فردي ســودجو در سطح شهرســتان اقدام به تهیه و توزیع فالفل
غیربهداشتی و پخش در واحدهای صنفی می کند ،بررسی موضوع به صورت
ویژه در دســتور کار ماموران پلیس نظارت بــر اماکن عمومی قرار گرفت.
وی ادامــه داد :مامــوران پس از هماهنگی با مقــام قضائی و به همراه
نمایندگان شــبکه بهداشــت ،به محل مذكور مراجعه و در بازرسی از يك
کارگاه خانگی ،مقداری فالفل غیربهداشــتی و تعدادی دســتگاه توليد را
کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان مرودشت با اشاره به تشکیل پرونده در این
رابطه و ارجاع به دســتگاه قضائی ،خاطر نشان کرد :برخورد با چنین افراد
سودجویی که به خاطر منافع شخصی سالمت جامعه را به خطر می اندازند
در دستور کار پلیس قرار دارد و بدون گذشت با آنان برخورد می شود.
کشف  63فقره سرقت و دستگيري  56سارق در کازرون

فرمانده انتظامی   کازرون از کشف  63فقره سرقت و دستگيري  56سارق
در راستاي اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي خبر داد.
سرهنگ "محمد عبادینژاد" در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در پي سرقتهاي متعدد در اين شهرستان ،طرح ارتقا امنيت
اجتماعي ويژه دستگيري سارقان در مناطق جرم خيز به مرحله اجرا در آمد.
ســرهنگ "عبادينژاد" با بيان اينكه در اجــراي اين طرحها ماموران با
تالش شبانه روزي و اقدامات فني 187 ،خودرو و  75دستگاه موتورسيکلت
متخلف را توقیف و به پارگینگ انتقال دادند ،گفت :دســتگيري  56سارق و
كشف  63فقره انواع سرقت از ديگر نتايج اين طرحها بود.
فرمانده انتظامی   شهرســتان کازرون با بيان اينکه تحقيقات از ســارقان
براي کشــف ســرقتهاي احتمالي ادامه دارد ،از شهروندان خواست براي
پيشگيري از سرقت اموال خود ،بيشتر مواظبت كنند و هشدارهاي پليس را
جدي بگيرند و در صورت مشاهده هرگونه فعاليت افراد مخل نظم و امنيت،
بالفاصله از طريق تلفن 110به پليس اطالع دهند.
كشف44كيلو ترياك در داراب

جانشين فرمانده انتظامی   داراب از توقيف  2دستگاه سواري و كشف 44
كيلو و  500گرم ترياك در اين شهرستان خبر داد.
آگهی مزایده عمومی
نوبت اول98/8/26 :
نوبت دوم98/9/3 :
شهرداری سده در نظر دارد بر اساس مصوبه
شورای محترم اســامی شهر ،نسبت به فروش
یک دســتگاه کامیون کمپرسی (ایسوزو اف وی
آر)  10تن صفر کیلومتر بعالوه یک دســتگاه لودر ال  65هپکو
از طریــق مزایده عمومی اقدام نماید لــذا از کلیه متقاضیان
دعوت بعمل میآید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10
روز به شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک
شــرکت در مزایده و همچنین ارایه قیمت پیشنهادی اقدام
نمایند.
شرایط مزایده:
 -1به پیشنهادهای بدون سپرده ،مشروط ،مخدوش و بعد از
اتمام مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2ســپرده نفرات اول تا ســوم به ترتیب در صورت برنده
شــدن و عدم انعقاد قرارداد خرید ،ســپرده آنهــا به نفع
شهرداری ضبط میگردد.
 -3مبلغ سپرده شرکتکنندگان در مزایده  5درصد قیمت
پایه جهت واریز به جاری ســپرده شــهرداری نزد بانک ملی
 0109986028003تعیین گردید.
 -4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5تمامی شــرایط و ضوابط آییننامه معامــات مربوط به
مزایده از طرف شهرداری رعایت میگردد.
 -6هزینه نشر آگهی و کارشناسی و ارزش افزوده مزایده به
عهده برنده مزایده میباشد.
تلفن تماس 07144592216
شناسه آگهی663567 :
 /10752م الف
روابط عمومی شهرداری سده

ســرهنگ "يحيي انصاري" در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران ايست و بازرسي "قالتويه" اين شهرستان ،هنگام كنترل
خودروهاي عبوري به  2دســتگاه سواري  405و تيبا مشكوك شدند و آنها
را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :در بازرســي از اين خودروها ،ماموران موفق شدند مقدار 44
كيلو و  500گرم ترياك كه به نحو ماهرانه اي در كف و داشــبورد جاسازي
شده بود شدند.
سرهنگ "انصاري" با بيان اينكه در اين خصوص  2نفر متهم دستگير و
تحويل مراجع قضائي شدند ،خاطر نشان كرد :نيروي انتظامی   با سوداگران
مرگ و قاچاقچيان مواد مخــدر برخورد قاطع و قانوني خواهد كرد و اجازه
فعاليت به آنها نخواهند داد.
دستگيري  171متهم تحت تعقيب در ممسنی

فرمانده انتظامی   ممسنی گفت :طي يك ماه گذشته ،ماموران انتظامی   اين
شهرســتان  171نفر متهم كه به دليل ارتكاب جرايم مختلف تحت تعقيب
پليس بود را دستگير كردند.
سرهنگ "محمدهاشــم قســام" در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،گفت :در اجراي دستورات قضائي و با هدف دستگيري مخالن نظم
و امنيت و متهمان تحت تعقيب ،شناسايي اين افراد در دستور كار فرماندهي
انتظامی   شهرستان ممسنی قرار گرفت.
وي بيان داشــت :ماموران با انجام كارهاي فني و پليسي ،طي يك ماه
گذشته  171نفر متهم را شناســايي و طي چند عمليات جداگانه همه آنان
را دستگير كردند.
فرمانده انتظامی   شهرســتان ممســنی تصريح كرد :در پيشينه اين افراد
جرايمی   همچون ســرقت ،قتل غير عمد ،حمل مواد مخدر ،توهين و تمرد
نسبت به ماموران ،جعل و كالهبرداري و ايجاد ضرب و جرح ديده می   شود.
تسویه بدهی با کالهبرداری از مردم

رئیس پلیس فتا اســتان از دستگيري فردی خبر داد كه به دليل تسويه
بدهي خود با درج آگهی فروش دستبند طال زیر قیمت در یکی از سایتهای
آگهی محور از شهروندان با دریافت بیعانه کالهبرداری میکرد خبر داد.
ســرهنگ "حشــمت ســلیمانی" در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبري
پليــس ،با اعالم این خبر گفت :در پي ارجاع چنــد فقره پرونده با موضوع
کالهبرداری در یکی از ســایتهای آگهی محور ،تیمی از کارشناســان و
کارآگاهان زبده پلیس فتا برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
ســرهنگ "سلیمانی" افزود :در بررســی اظهارات شکات مشخص شد
که همه آنها در یکی از ســایتهای آگهی محور با یک روش کالهبرداری
(تبلیغات دستبند طال زير قيمت بازار) مورد كالهبرداري قرار گرفتهاند.
وي افزود :شــكات با فرد فروشنده تماس گرفته و برای از دست ندادن
معامله ،فوراً مبلغ  15میلیون ریال به صورت کارت به کارت به حساب وی
واریز می   كردند که بــه محض واریز پول ،فرد کالهبردار موبايل خود را از
دسترس خارج و آگهی خود را نیز از روی سایت حذف می   كرده است.
وی تصریــح کرد :کارشناســان پلیس فتا با اقدامــات فنی در فضای
مجازی ،متهم را شناســایی و با هماهنگی مقام قضائی این فرد کالهبردار
را شناسايي و دستگیر کردند.
ایــن مقام انتظامی ادامــه داد :متهم در اعترافات خــود هدف از انجام
اینگونه اقدامات ،تســویه بدهیهای خود و پــاس کردن چکهایی که در
بازار داشته عنوان و طی یک ماه گذشته مبلغ  230میلیون ریال از شاكيان
کالهبرداری كرده است.
سرهنگ "سلیمانی" گفت :شــهروندان هرگز فریب اینگونه آگهیها را
نخورنــد و تا زمان دریافت کاال و یا انجام خدمات از طرف فرد درج کننده
آگهی ،مبلغ یا مبالغی وجه نقد را واریز نكنند.
این مســئول انتظامی از شــهروندان درخواست کرد در صورت تقاضا از
ســایتهای خرید و فروش ،دقت کافی را داشــته باشــند و هرگونه موارد
مشــکوک را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشــانی اینترنتی www.
 cyberpolice.irو یا شماره تماس  ۰۷۱۲۱۸۲۷۸۰۴گزارش كنند.
 4مجروح حاصل انفجار كپسول گاز در "تفيهان"

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامی   اســتان گفت :انفجار كپسول گاز در
يك خانه در روستاي "تفيهان" شهرستان شيراز 4 ،مصدوم بر جاي گذاشت.
سرهنگ "كاووس محمدي" در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبري پليس،
بيــان كرد :در پي اعــام مركز فوريتهاي پليســي  110مبني بر انفجار
كپسول گاز در يك منزل مسكوني در روستاي "تفيهان" شهرستان شيراز،
بالفاصله ماموران به همراه ديگر نيروهاي امدادي به محل حادثه اعزام شدند.
وي افزود :ماموران در بررســيهاي اوليه مطلع شدند كه صاحب منزل با
فشــار كپسول گاز قصد باز كردن لوله آب آشپزخانه داشته است كه ناگهان
كپسول منفجر و باعث مجروحيت  4نفر از اعضاي خانواده می   شود.
ســرهنگ "محمدي" با بيان اينكه اســتفاده غير اصولي و عدم رعايت
نكات ايمني هنگام استفاده از وســايل گرمايشي می   تواند خسارت جبران
ناپذيري بر جاي بگذارد ،از شــهروندان خواســت نكات ايمني را در منزل
مسكوني را رعايت كنند تا شاهد حوادث دلخراش در جامعه نباشيم.

مرگبار دیگ بخار در هند
انفجار
ِ

ایسنا :پلیس هند از کشته شدن دستکم چهار تن و زخمی شدن شش نفر
دیگر در اثر انفجار یک دیگ بخار در ایالت شرقی "بیهار" خبر داد.
این انفجار امروز (شنبه) در حین تهیه غذا در داخل آشپزخانه یک سازمان
غیر دولتی واقع در منطقه "موتهاری" ایالت "بیهار" رخ داده است.
بــه گفته مقامات پلیس ،عملیات امداد و نجــات همچنان در محل وقوع
انفجار ادامه دارد .شــش زخمی ایــن حادثه نجات یافته و به بیمارســتانی
در همــان منطقه منتقل شــدهاند .ویدیوهای منتشــر شــده از این حادثه
نشان میدهد شــدت انفجار به حدی است که سقف ســاختمان را تخریب
کرده است.

باال آمدن دوباره سطح آب در مناطق سیلزده ونیز

ایســنا :باال آمدن ســطح آب ،ســاکنان ســیلزده شــهر ونیز در ایتالیا را
گرفتار کرد.
افزایش مجدد ســطح آب در مناطق سیلزده ونیز به ارتفاع  ۱۵۴سانتیمتر
فرصتی در اختیار ســاکنان این شــهر قرار نداد تا بــا پیامدهای این بحران که
خسارتی چند میلیون یورویی برجا گذاشته کنار آیند.
میدان شــناخته شده "سن مارکو" در شهر ونیز مسدود شده و مدارس برای
سومین روز متوالی تعطیل شدند.
در روز سهشــنبه ارتفاع ســطح آب به  ۱۸۷سانتیمتر رسد که طی  ۵۰سال
گذشته بیشــترین میزان را داشــته و به بناهای تاریخی ،فروشگاهها و خانهها
خسارت زده است.
گزارشها حاکیســت که بیــش از  ۸۰درصد مناطق این شــهر به زیر آب
فرو رفتهاند .به گزارش شــبکه خبری بیبیسی ،دولت در اماکن میراث جهانی
یونسکو وضعیت اضطراری اعالم کرده است.

