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اخبار بانک

اگ��ر کس��ب و کاری ب��رای خ��ود داری��د و پیش از
موعد س��ر رس��ید چک و اوراق تجاری تان نیازمند
نقدینگی هس��تید ،تسهیالت خرید دین بانک ملی
ایران فرصتی مناس��ب برای تامین مالی شماس��ت.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران ،با
تسهیالت خرید دین صاحبان کسب و کار و بنگاه
ه��ای اقتص��ادی که نیازمند نقدینگی هس��تند اما
اوراق و اس��ناد تج��اری آنه��ا دارای مهلت پرداخت
دیرتری نس��بت به زمان مورد نیازش��ان است ،می
توانند نقدینگی مورد نیازشان را تامین کنند .بانک
ملی ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری بیش از
 ۲۳هزار فقره تسهیالت خرید دین به ارزش ریالی
 ۴۱هزار و  ۱۴۱میلیارد ریال پرداخت کرده اس��ت.
خری��د دی��ن به منظور ایجاد تس��هیالت الزم برای
تمامی بخش های اقتصادی قابل انجام است و در
چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت دستورالعمل
ه��ا و آیی��ن نامه های بخش اعتباری از جمله آیین
نامه تسهیالت و تعهدات کالن ،اشخاص مرتبط و
همچنین سیاست اعتباری ساالنه صورت می گیرد
که همه مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند
از این تسهیالت استفاده کنند.

شمارش معکوس برای عملیاتی شدن
رمزدوم پویا(رمز یکبار مصرف)

بانک پارسیان به منظور افزایش سهولت مشتریان
خود در استفاده از رمز پویا ،امکان دریافت پیامکی
رمز دوم پویا به صورت خودکار را برای آن دسته از
مشتریانی که شماره همراهشان در این بانک ثبت
ش��ده فراهم کرد .به گزارش روابط عمومی بانک
پارسیان ،براساس اعالم رسمی بانک مرکزی ج.ا.ا
و توافقات انجام شده در کانون بانک ها و موسسات
اعتباری خصوصی و برای جلوگیری از تهدیدها و سو
استفاده کالهبردارن اینترنتی از کارتهای بانکی،
رمز دوم ایستا(رمزهای دوم کنونی) غیرفعال خواهد
شد و مشتریان از ابتدای دی ماه می بایست از رمز
دوم یکبارمصرف(رمزپویا) استفاده کنند .همچنین
طبق اعالم این بانک ،آن دس��ته از هموطنانی که
قادر به استفاده از راهکارهای مبتنی بر گوشی تلفن
همراه هوش��مند نیس��تند ،می توانند رمز دوم پویا را
از طریق پیامک نیز دریافت کنند.

خــبرویـژه

تامین مالی کسب و کارها با تسهیالت
خرید دین بانک ملی ایران

پژوهش در مسیر
خلق ارزش است

سعید معادی مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون:پژوهش در بانک توسعه تعاون در مسیر خلق ارزش است .پژوهش و پژوهیدن تالش و کوششی
در راستای رفع جهالت از امری مجهول و اثبات یا سلب معلوم است .ارائه گزینههای کاربردی در سریعترین زمان برای حل مسائل سازمان از مهمترین مزایای پژوهش است .وی با تبیین
مأموریتها و تکالیف این بانک بهواس��طه بانکداری توس��عهای و لزوم حمایت و تقویت تعاونیها ،فعالیت در بازار پولی و بانکی با حضور فعاالن بازار و وجود رقابت ش��دید در این بازار ،الزام
تصمیمات بهینه و آنی در موقعیتهای حساس ،نقش رویکرد پژوهشی و رفتار حرفهای در این حوزهها را حائز اهمیت برشمرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران خبر داد؛

ک صادرات به تولید
اختصاص بخش مهمی از منابع بان 

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت :بانکها
از جمل��ه بانک ص��ادرات ایران بخش مهمی
ازمنابعش��انرابهتس��هیالتتولیداختصاص
دادهاند و به همین منظور از ابتدای سال جاری
طرح «طراوت» در این بانک اجرا شده است.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه اس��کناس ب��ه نقل از
روابطعموم��ی بانک صادرات ایران ،حجتاله
صیدی اظهار کرد :این طرح هم برای تقویت
تولی��د و هم برای تحریک تقاضای خرید ارائه
ش��دهوب��هدلی��لاینکهام��روزهمدربخش
عرضه و هم در بخش تقاضا رکود وجود دارد،
میتواند راه حل بس��یار مناسب و درستی باشد
اما با توجه به بزرگی اقتصاد کش��ور و فراوانی
انتظارات،کاره��ای برزمی��ن مانده زیادی هم
وجود دارد که امیدوارم بتوانیم در این زمینهها
ه��م گامه��ای ج��دی برداری��م .صیدی در
خصوصشفافیتعملکردبانکصادراتایران
ابراز کرد :برای ش��فافیت عملکرد ،سالی چهار
بار صورتهای مالی را به طور کامل منتش��ر
میکنیم .موظف هستیم که هر سه ماه یکبار
درس��ایتک��دالصورته��ایمالیرابهطور
عمومی منتشر کنیم .دو بار در سال (شهریور و
اس��فند) هم حسابرسی صورتهای مالی کلی
منتش��ر میش��ود .مدیرعامل بانک صادرات
همچنی��ن اظهارنظرهای غیر کارشناس��ی در
خصوص کالن اقتصاد کش��ور نیز گفت :عدم
تعادل در اقتصاد نه به معنی بحران است و نه
به معنی فروپاش��ی .بدبینی مفرط یک دیدگاه
علمی و مس��تدل نیس��ت بلکه یک اظهار نظر

است .نباید با خارجیها و دشمن همسو و هم
کالم ش��د .وی پیشبینی صندوق بینالمللی
پ��ولدرخص��وصتولیدناخالصداخلیایران
در سال ٢٠١٩میالدی را بیش از  ٤٥٠میلیارد
دالر عن��وان ک��رد و افزود :برای تولید ناخالص
داخل��یی��ا GDPفقطچن��دمنبعمعتبرداریم
ک��ه معتبرترین آنها صندوق بینالمللی پول یا
 IMFاست .صندوق بینالمللی پول ارقامی که
برای س��ال ٢٠١٩کش��ور ما اعالم کرده است
که بخش��ی از آن تحقق یافته و بخش��ی از آن
هم پیشبینی اس��ت .در آخرین پیشبینی این
مرکز بیش از  ٤٦٣میلیارد دالر ،تولید ناخالص
داخلی قطعی س��ال  ٢٠٢٠ایران اس��ت .حتی
اگ��رکاه��شاز ٤٢٠ت��ا ٣٨٠میلی��ارددالر(را
بن��اب��ربرخیاظهارنظرهابپذیریم)،اینیعنی
افت��ی در ح��دود  ٩درصد ک��ه البته این درصد
کاهش با درصد رشد اقتصادی منفی تا حدودی

منطبق اس��ت .نکته مهم دیگر آن اس��ت که٩
درصد کاهش با اینکه اتفاقی نامطلوب است،
ام��ا ن��ه به معنای بحران اس��ت و نه به معنای
فروپاش��ی .اقتصاد دچار یک عدم تعادل بسیار
جدی ش��ده اس��ت .هرچند بخشی از این عدم
تعادلس��اختاریوبخشدیگرموقتیاس��ت.
ای��ن وضعیت به طور معم��ول دالیل متعدد و
مختلف دارد ،مانند سیاس��تگذاری نادرست،
وجودتحریمها،اجرایناقصیاناکارآمدقوانین
ی��ا عوام��ل محیطی و بیرونی و  ...که این عدم
تعادل است و نه یک بحران .این بدبینی مفرط
اس��تکهبگوییماقتصاددچارفروپاش��یشده
است یک دیدگاه علمی و مستدل نیست بلکه
یک قضاوت است .صیدی در بخش دیگری
از ای��ن گف��ت و گو بر تداوم عملیات عمرانی در
مناطق مختلف کش��ور تاکید و اظهار کرد :به
نظر من در ایران در برخی زیرساختها جلوتر از

اغلب کشورهای همسایه هستیم حتی در مورد
کارخانجاتبزرگتولیداتانول،اتیلن،کوداورهیا
تولیدمسوسنگآهنو...بسیارجلوترهستیم.
هرچن��د ک��ه هیچ کدام از این موضوعات باهم
قابلمقایسهنیستاماایننکتهبسیارمهماست
که شرایط کلی و خاص این کشورها (از لحاظ
منابع و نیروی انسانی و )...با یکدیگر متفاوت
است و نمیتوان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.
وی ادامه داد :در مورد صنایع اصلی و مادر مانند
فوالد ،س��یمان و ...در دنیا چیزی وجود دارد به
ن��ام مزیت رقابتی ،ای��ن مزیت رقابتی موجب
میشودکهکشورهابهدنبالبرخیصنایعبروند
و به دنبال برخیصنایع هم نروند .برای ما نیز
دالیل مختلفی وجود داشت که به دنبال همه
صنایع نباشیم برخی از دالیل مربوط به مزیت
رقابتی،برخیدیگرتحریمها،محدودیتهاو...
اس��ت .ب��ه هر حال در ای��ن مورد یک قضاوت
مطلق و محکم نمیتوان انجام داد .مدیرعامل
بانک صادرات ایران علت اصلی نوس��انها و
ع��دم تعادله��ا در اقتص��اد را عوامل برونزا و
درونزا قلمداد کرد و افزود :مهمترین مشکل
درون زا ،نرخ پایین بهرهوری اس��ت و در بین
عوام��ل برونزا از همه مهمتر محدودیتهای
بینالمللیوتحریمهاست.نوساناتارزیشدید
در اثر رخدادهای بینالمللی اتفاق افتاده است.
بعد از زمزمههای خروج آمریکا از برجام و پس
از تحقق رسمی خروج آمریکا ،نوسان شدید و
شوک عظیمی وارد شد .این شوک عظیم یکی
از همان عدم تعادلهای مقطعی است.

اخبار بیمه

هدیه ویژه بیمه نوین برای شب یلدا

ش��رکت بیمه نوین بهمنظ��ور ارزش آفرینی برای
مشتریان خود ،هدیه ویژهای را بهمناسبت شب یلدا
برای آنان در نظر گرفته اس��ت .به گزارش روزنامه
اس��کناس به نقل از روابط عمومی بیمه نوین ،این
هدیه ویژه شامل کدهای تخفیف خرید در جشنواره
شب یلدای دیجی کاال میشود که از طریق پیامک
به بیمهگذاران این ش��رکت ارس��ال ش��ده است .بر
اساس این گزارش ،طبق توافقات صورت گرفته و
همکاری مش��ترک میان بیمه نوین و دیجی کاال،
کدهای تخفیف خرید از این سایت در مناسبتهای
مختلف به مشتریان بیمه نوین اطالع رسانی خواهد
ش��د .همچنین اعضای باش��گاه مش��تریان سایت
دیج��ی کاال نیز بر اس��اس امتیازهای خود ،امکان
دریاف��ت کد تخفیف خری��د برخی از بیمهنامههای
شرکت بیمه نوین را دارا هستند.

استقبال وزیر میراث فرهنگی از
گسترش همکاری با بیمه سرمد

رئی��س هی��ات مدیره و مدیرعامل بیمه س��رمد به
منظور توسعه همکاری های مشترک ،با وزیر میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه س��رمد ،علی اصغر
مونسان در این دیدار ،ضمن قدردانی از خدمات بیمه
ای ارائه شده بیمه سرمد به خانواده بزرگ وزارتخانه
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،گفت:
خوش��بختانه در س��ال جاری خدمات بسیار خوبی از
این شرکت در حوزه درمان دریافت کرده ایم.
وی ،از توسعه همکاری های مشترک با بیمه سرمد
در آین��ده ای نزدی��ک خب��ر داد و اف��زود :با توجه به
پیشینه خوبی که از خدمات این شرکت داشته ایم،
به زودی تمام پوش��ش های بیمه ای وزارتخانه را
به بیمه سرمد واگذار خواهیم کرد.

اقتصاد اجتماعی
جامعه

سال آینده  500هزار فقره تسهیالت
به نیازمندان پرداخت میشود

صندوق قرضالحسنه امداد والیت ،گفت :در سال99
بودجه صندوق قرضالحس��نه امداد والیت به  3هزار
میلیاردتومانافزایشمییابدوپیشبینیمیکنیم500
ه��زارفق��رهوامبدونبهرهبهنیازمندانپرداختکنیم.
مجید باجالن در گفتوگو با فارس ،درباره تسهیالتی
که به مددجویان کمیته امداد بدون س��ود و بهره داده
میش��ود ،گفت :امسال دو هزار میلیارد تومان مصوب
س��االنه توزیع تسهیالت بین مددجویان کمیته امداد
بوده اس��ت .وی ادامه داد :وامهای قرضالحس��نه در
قالب کارگشایی ،ودیعه مسکن ،تامین ساختمانهای
مددجویی،دانشجویی،ازدواج،توانافزاییودیگرموارد
اس��تکهاز 5میلیونتا 50میلیونتومانتس��هیالت
پرداخت میکنیم .صندوق قرضالحسنه امداد والیت
گفت :پیشبینی میکنیم در سال  99بودجه صندوق
قرضالحسنه امداد والیت به سه هزار میلیارد تومان
افزای��ش یاب��د و 500ه��زار فقره وام ب��ه نیازمندان و
مددجویان کمیته امداد پرداخت شود.

قاضی کشکولی :حکم «نجفی»
بدون نقص است

رئیسشعبهنهمدادگاهکیفرییکاستانتهرانگفت:
رأیدادگاهبهارتکابقتلعمدازسوینجفیبهدرستی
صادرشدهوبدوننقصاست.محمدمحمدیکشکولی،
قاضی رس��یدگی کننده به پرونده شهردار اسبق تهران
گفت :رأی دادگاه ابالغ شده است.وی در مورد اظهارات
وکیلنجفیمبنیبراعتراضبهدیوانعالیکشورافزود:
حقشاناستکهنسبتبهرأیدادهشدهاعتراضواعالم
فرجامخواهیکنند.قاضیکشکولیگفت:دادگاهقتلرا
عمد دانسته و نظرات هیأت کارشناسی نیز درست بوده،
بنابراینرأیدادگاهبراساسادلهموجودوبهدرستیصادر
شدهوتحقیقاتپروندهنقصینداشتهاست.ویافزود:در
واقع رأی داده شده منطبق با نظریه جدید کارشناسان
است.بهگزارشفارس،پروندهمحمدعلینجفیشهردار
اسبقتهرانبهقتلمیترااستادجهتصدورحکمازجنبه
عمومی بررسی شد و در دور دوم رسیدگی ،دادگاه حکم
به قتل عمد داد.در نتیجه محمدعلی نجفی به  6سال و
نیم حبس برای قتل عمد و یک سال و  3ماه حبس نیز
برای نگهداری سالح غیرمجاز محکوم شد و وکالی
ایشاناعالمکردندنسبتبهاینرأیاعتراضوبهدیوان
عالی کشور فرجامخواهی خواهند کرد.

صدور پروانه ساخت  15درصد کاهش یافت؛

ساخت خانههای  ۲۵متری در تهران!

گ�روهاقتص�اداجتماعی:معاونشهرس��ازیو
معماریشهرداریتهران از پیشنهادشهرداری
برای ساخت خانههای  ۲۵تا  ۴۰متری خبر داد.
ب��ه گزارش مه��ر ،عبدالرضا گلپایگانی با بیان
اینکه ش��هرداری میتواند س��اخت ساختمان
کوچ��ک مت��راژ را تس��هیلگیری کند و موانع
س��اخت این خانهها را کاهش دهد ،گفت :طی
 ۵-۶ماه گذش��ته که موضوع آمادگی س��اخت
مس��کن ملی از س��وی نهادهای دولتی مطرح
شده ،ایده آپارتمانهای کوچک نیز مورد توجه
ق��رار گرفته که میتوانیم موانع س��اخت آن را
در تهران کاهش دهیم .آپارتمان کوچکاندازه
در همه کالنش��هرهای دنیا وجود دارد و یک
ضرورتاس��تنهیکانتخاب.ویبااش��ارهبه
س��اختمانهای خالی در پایتخت افزود :حدود
 ۳۰۰ت��ا۴۰۰ه��زارواح��دمس��کونیخالیدر
ته��ران وجود دارد ک��ه اگر این ۴۰۰هزار واحد
رادری��کمیلی��اردو ۳۰۰میلیونتومانضرب
کنیم،میبینیمچهس��رمایهکالنیدرکش��ور،
متوقفوراکداست.گلپایگانیتصریحکرد:این
آپارتمانهای کوچک تنها ویژه افراد کمدرآمد
نیس��ت و میتواند مسکن اول زوجهای جوان
باش��د.معاون شهرسازی و معماری شهرداری
ته��ران ادامه داد :کارگران و مغازهدارانی که در
بازار فعالیت میکنند ،دانشجویان و  ...میتوانند
مخاطب مسکن کوچکمقیاس باشند.به گفته
وی ،یکی دیگر از موضوعاتی که در یک سال
گذش��ته بر آن تأکید ش��ده ،این است که آرای

قطعی کمیسیون ماده  ۱۰۰در شورای معماری
مناطق قابل بررسی نیست.

س�اختمانهایپایتختبرچس�بانرژی

میگیرند

وی با بیان اینکه یکی دیگر از فعالیتهای این
حوزه ،رفتن به سمت ساختمانهای سبز است،
اظهارداشت:باهماهنگینهادهایمرتبطبرای
کاهش مصرف انرژی در ساختمانها ،به سمت
دادنبرچسبانرژیبهامالکمیرویم.کاهش
انرژی میتواند در کاهش آلودگی هوا نیز مؤثر
باش��د ۳۰ .درصد س��وختی که به هوای تهران
وارد میش��ود ،از محل س��رمایش و گرمایش
س��اختمانها اس��ت که امیدواریم در ویرایش
جدید مبحث  ،۱۹به سمت ساختمانهایی که
مصرف حداقلی انرژی را دارند ،پیش برویم.

کاهش  ۱۷درصدی آمار صدور پروانه


گلپایگانی در ادامه با اشاره به آمار کاهش پروانه
نس��بت به سال گذشته گفت ۱۷ :درصد شاهد
کاهش آمار پروانه ساخت بودیم که این تعداد از
لحاظ زیربنا نیز  ۱۸درصد نسبت به پروانههای
سال گذشته کاهش داشتهاند اما از نظر تحقق
عوارض صدور پروانه ،باالی ۹۵درصد از میزان
پیشبینی شده ،محقق شده است؛ این متأثر از
الیحهایاس��تکهس��الگذشتهدرخصوص
تجدیدنظر قیمت عوارض صدور پروانه در شورا
به تصویب رسید.

تعیی�ن ع�وارض متغیر بر اس�اس قیمت

منطقهای

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
در ادامه با اش��اره به اینکه از س��ال  ۹۳تا ۹۷

عوارض صدور پروانه تغییری نکرده بود ،افزود:
پیش از این برای تعیین عوارض ،خطوط باالی
انقالب و پایین انقالب ،معیار قرار گرفته بود اما
در حال حاضر در مناطق باالی تهران که قیمت
خانه باالتر است ،عوارض بیشتری پیشبینی
ش��ده و برای مناطق میانی ،عوارض متفاوت
است .در این خصوص  ۱۰دهک را تعیین کرده
و متناسب با آن ،میزان عوارض را دستهبندی
کردهایم.به گفته وی ،کیفیت زمین از لحاظ بَر
یا دید در تعیین عوارض نقش دارد که امیدواریم
این پیش��نهاد ما قبل از  ۱۵بهمن ماه در ش��ورا
تصویب ش��ود تا بتوانیم س��ال آینده بر اساس
همی��ن فرم��ول ،عوارض را مش��خص کنیم.
گلپایگانی در ادامه با اش��اره به هوشمندسازی
بخشی از صدور پروانه گفت :تا مرحله بازدید از
مِلک ،مالکان میتوانند بدون مراجعه به دفاتر
خدمات الکترونیک و شهرداری ،مراحل صدور
پروانه را طی کنند .تالش میکنیم طی یکی
دو م��اه آین��ده در خصوص مِلکهای معمول،
ص��دور پروان��ه را به یک ماه برس��انیم .معاون
شهردار تهران به صدور پروانه جدید با عنوان
«پروانه تخریب» اشاره کرد و گفت :بر اساس
این پروانه ،سازنده مجوز دارد بنا را تا تراز صفر
ـ صف��ر اح��داث کند که فرآین��د صدور پروانه
س��اختدراینمدتانجامش��ود.همچنیندر
خصوص پایان کار ،تالش میکنیم طی دو ماه
آین��ده بدون حضور مالک و یک هفتهای ،این
پروانه صادر شود.

نمونهبرداری از هوای تهران برای کشف علت بوهای مرموز

بوی نامطبوع در حالی امسال نیز در برخی مناطق پایتخت استشمام شد
کهسرپرستدفترپایشفراگیرسازمانحفاظتمحیطزیستمیگوید:
اینسازمانعالوهبرنمونهبرداریها،بازدیدهایمیدانیازمنابعاحتمالی
انتشار بوی نامطبوع را دستور کار خود قرار داده است اما به هر حال کشف
منابع بو پیچیدگیهای زیادی دارد.
به گزارش ایس��نا،زهرا س��ماعی سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان
حفاظتمحیطزیس��ت-درپاس��خبهاینپرس��شکهآخریناقدامات
سازمان حفاظت محیط زیست برای علتیابی انتشار بوی نامطبوع در

تهران چیست ،به ایسنا میگوید :طی چند روز اخیر نمونهبرداریهای
متعددی از هوای پایتخت  -بیشتر در مناطق جنوبی شهر  -برای آنالیز
بوی آن انجام شده است .در حال حاضر دستگاههایی وجود دارد که با
استفاده از آنها از ترکیبات عالی فرار نمونهبرداری میشود چرا که این
ترکیباتآالیندگیبیشترینسبتبهسایرگازهادارندوازاینروخطرناک
هستند.ویبااشارهبهاینکهدرایننمونهبرداریهاپمپهایمکش،هوا
رادرخودذخیرهمیکنند،توضیحمیدهت:پسازآنهوایذخیرهشدهبه
محیطآزمایشگاهیمنتقلمیشودوترکیباتآنازطریقدستگاههای

تخصصی مورد بررس��ی قرار میگیرد همچنین با این اقدام میتوانیم
متوجه ش��دت بو در نقاط مختلف شویم.سرپرس��ت دفتر پایش فراگیر
سازمان حفاظت محیط زیست ادامه میدهد :از سوی دیگر دستگاهی
وجود دارد که بو را آنالیز و مولد آن را نیز تببین میکند .سازمان حفاظت
محیط زیست در حال خریداری این دستگاه و طی کردن پروسه اداری
آن است چراکه ابتدا باید وزارت صنعت تایید کند که این دستگاه مشابه
ایرانی ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست پس از اخذ مجوزهای الزم
اقدام به ثبت سفارش برای خریداری این دستگاه کند.

حوادث

فوت یک کولبر  ۱۷ساله
بر اثر سرمازدگی

س��خنگوی س��ازمان اورژانس کش��ور از فوت یک
کولبر  ۱۷س��اله و مفقود ش��دن یک کولبر  ۱۴ساله
خبر داد.به گزارش ایلنا ،مجتبی خالدی ،سخنگوی
س��ازمان اورژانس کش��ور گفت :روز س��ه شنبه در
س��روآباد کردس��تان منطقه گردنه ژاالنه سه جوان
کولبر دچار س��رمازدگی ش��دید شدند که تحقیقات
در مورد آنها روز چهارش��نبه  ۲۶آذر س��ال  ۹۸انجام
ش��د .متاس��فانه طی این حادثه فرهاد خسروی ۱۷
س��اله بر اثر س��رما و کوالک فوت کرده اس��ت.وی
ادامه داد :یک کولبر دیگر به نام حسین کرمی ۳۵
س��اله به درمانگاه اعزام ش��ده و یک کولبرد دیگر
با  ۱۴س��ال س��ن مفقود ش��ده اس��ت .افراد فوق در
روز س��ه ش��نبه به دلیل کوالک در ارتفاعات ژاالنه
مفقود شده بودند.

کالهبرداران اسکیمری در دام پلیس

رئیس پلیس فتا اس��تان البرز گفت :کالهبردارانی
که از طریق دس��تگاه اس��کیمر کارتهای بانکی
شهروندان را کپی برداری کرده و اقدام به برداشت
 ۵میلیارد ریال از حساب آن ها کرده بودند ،دستگیر
ش��دند.به گزارش ایلنا  ،س��رهنگ محمد اقبالی با
اعالم این خبر گفت :ماموران با تالش شبانه روزی
و انجام اقدامات پلیسی در نهایت موفق به شناسایی
یکی از متهمان شدند و با شناسایی مخفیگاه وی در
شهرس��تان «فردیس» در یک عملیات غافلگیرانه
نامبرده را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.وی
اظهار کرد :متهم با توجه به مستندات دقیق ماموران
مبنی بر تایید کالهبرداری وی از طریق کپی کارت
های بانکی شهروندان ،چاره ای جز اعتراف نیافته و
به  ۱۴۱فقره کالهبرداری اسکیمری با همکاری ۲
نفر دیگر از همدس��تانش اقرار کرد.سرهنگ اقبالی
گفت :ماموران با شناسایی مخفیگاه  ۲متهم دیگر
پرونده در شهرستان «پرند» استان تهران با دریافت
نیاب��ت قضائی در عملیات های جداگانه نامبردگان
را نیز دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.این مقام
انتظامی یادآور شد :در بازرسی از مخفیگاه متهمان
تع��داد زی��ادی کارت بانکی خام ۱۴۱ ،کارت بانکی
کپی شده و چند دستگاه اسکیمر کشف شد .رئیس
پلیس فتا استان البرز گفت :میزان کالهبرداری این
باند حرفه ای  ۵میلیارد ریال برآورد شده است.

