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جاساز دالرهای تقلبی
در سانتافه
توکلی-رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان
کرمان ،از کشف  10هزار دالر تقلبی از دو
سرنشین یک خودروی سانتافه هنگام عبور از
محور شهرستان نرماشیر خبر داد .سرهنگ
میرحبیبی افــزود :ماموران پلیس مبارزه با
مواد مخدر شهرستان نرماشیر ،هنگام پایش
محور کرمان-زاهدان یک خودروی سانتافه
را برای بررسی متوقف کردند.وی ادامه داد:
نیروهای پلیس در بررسی دقیق این خودرو،
متوجه جاسازی در یک قسمت از آن شدند که
مشخص شد ،مقداری وجه نقد شامل ۱۰هزار
دالر تقلبی در این جاساز ،پنهان شده است.
وی گفت :در ادامه بر اساس اعترافات اولیه
راننده و سرنشین این خودرو مشخص شد که
متهمان این مقدار وجه تقلبی را برای انجام
یک معامله از فردی در تهران دریافت کرده اند
که خوشبختانه با تیزبینی پلیس از انجام این
معاملهمتقلبانهبازماندند.

دستگیری سارق  ٣میلیاردی
«تهران»

رئــیــس پلیس پیشگیری تــهــران بـــزرگ از
دستگیری ســارق منزلی با  ۱۰فقره سرقت
توسط ماموران کالنتری  ۱۴۰باغ فیض خبر
داد و گفت :کارشناسان ارزش ریالی اموال
سرقت شده را  ۳۰میلیارد ریال برآورد کرده
اند.به گــزارش میزان ،سرهنگ موقوفه ای
افزود:درپیشکایتیکیازشهروندانمبنیبر
سرقت طالجات از داخل گاوصندوق منزلش،
بالفاصله تیم عملیات کالنتری ١۴٠باغ فیض
در صحنه حاضر شدند.وی ادامه داد :در ادامه
تحقیقاتپلیسیمشخصشدکهمتهمبانصب
پالکجعلیروییکدستگاهخودرویسواری
پژو وارد محدوده باغ فیض شده و با همکاری
فرد دیگری ،اموال مال باخته را سرقت کرده
اســت.عــوامــل پلیس پس از انجام اقدامات
علمی ،هویت یکی از سارقان را که اهل و ساکن
یکیازاستانهایغربیکشوراست،شناسایی
کردند و مشخص شد که متهم چندین سابقه
کیفری با همین عنوان مجرمانه دارد.
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پروندهبورسدر 7محوررویمیزبهارستان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار مطلبی در توییتر از
تصویب طرح تحقیق و تفحص از بورس خبر داد.به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،سیدناصر موسوی الرگانی عضو
کمیسیون اقتصادی و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به تصویب طرح تحقیق
و تفحص از بورس در کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت :مطابق
وعده ،طرح تحقیق و تفحص  50نماینده از بورس در هفت محور

در کمیسیون اقتصادی تصویب شد .رشد حبابی شاخص ،علت
تشویقروحانیبهحضورمردمدربورسبدونآموزش،گرانفروشی
سهام ،فروش سهام کاغذی ،سرنوشت پول ها و رانت به دست آمده
از محورهای مهم طرح است.در این زمینه ،تدوین طرح استقالل
بورس از دولت را آغاز کردهایم .همچنین برای روشن شدن وقایع
رخ داده در بورس،بررسی رانــت ها و مفاسد و حمایت از حقوق
سهامداران،طرح تحقیقوتفحصازبورسهمباامضای 50نماینده

اخبار
تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و به زودی در صحن علنی
مطرح میشود.موسوی الرگانی افزود :باید مشخص شود که چه
شرکتهایی طی یک سال اخیر و با چه شرایطی در بورس پذیرفته
شده اند؟ مواردی وجود دارد که برای یک شرکت کاغذی با سرمایه
 ۲۰۰میلیاردتومانی،طیسهماهتمامفرایندپذیرشدربورسانجام
و با رقم  ۳۲۰۰میلیارد تومان به مردم فروخته شده است ،این در
حالی است که این شرکت حتی دفتر مرکزی هم ندارد.

در بازدید وزیر صمت از تاسیسات خط انتقال آب خلیج فارس به چادرملو مطرح شد

آب خلیج فارس به زودی به استان یزد می رسد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه سفر خود به استان یزد ،با
حضور در منطقه چادرملو (اردکان) از خطوط انتقال و تاسیسات
پروژه مهم انتقال آب خلیج فارس به استان یزد بازدید به عمل آورد.
به گزارش شاتا ،پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان یزد برای
استفاده در معادن چادرملو (اردکــان) در قالب خط اول انتقال
تعریف شده است .کار لوله گذاری ،نصب پمپاژ و تاسیسات این
پروژه تکمیل شده است و به زودی با ورود آب به خطوط لوله ،مردم
استان یزد از آب شیرین خلیج فارس بهرهمند خواهند شد.خط
اول انتقال ،برای انتقال آب خلیج فارس (تا اردکان و یزد) با حجم
سرمایهگذاری  ۱۶هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی ۱۳۰
میلیون مترمکعب در سال بوده است.طول این خط انتقال ۸۲۰

کیلومتر و تعداد ایستگاههای پمپاژ آن  ۱۲باب است که با ظرفیت
اشتغال زایی  ۱۶هزار نفر در طول دوران ساخت ،امسال تکمیل
می شود و تا  ۲۱اسفند ماه به بهره برداری خواهد رسید.شایان
ذکراست که عملیات اجرایی خط دوم و سوم برای انتقال آب خلیج
فارسبهمشهدواصفهان ،همزمانباورودآببهخطاول(یزد)آغاز
میشود.همچنینخطدومانتقالآب،برایانتقالآبخلیجفارس
تا مشهد مقدس با حجم سرمایهگذاری  ۴۷هزار میلیارد تومان و
حجم آب انتقالی  ۲۳۰میلیون متر مکعب در سال است.طول این
خط انتقال ،یک هزار و  ۵۵۰کیلومتر و تعداد ایستگاههای پمپاژ
 ۲۱باب است .ظرفیت اشتغال زایی این طرح ۳۰ ،هزار نفر است
که تا  ۱۴۰۴تکمیل خواهد شد.همچنین خط سوم انتقال آب،

برای انتقال آب خلیج فارس تا اصفهان با حجم سرمایهگذاری۳۵
هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی  ۲۰۰میلیون متر مکعب در
سال است .طول این خط انتقال ۹۱۰ ،کیلومتر  ،تعداد ایستگاه
های پمپاژ آن  ۱۷باب و ظرفیت اشتغالزایی طرح  ۱۴هزار نفر
است و تا سال  ۱۴۰۴تکمیل و نهایی خواهد شــد .در مجموع
خطوط دوم و سوم ،به  82هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز
دارند و ظرفیت اشتغال زایی این خطوط  44هزار نفر است که
البته با اجرای خط اول ،حدود  ۳۵درصد از زیرساختهای خط
دوم و سوم نیز احداث شده است .اجرای خط دوم و سوم انتقال آب
خلیج فارس  ،از کریدور مشترک خط اول بسیار بهینه ،اقتصادی
تر و سریع تر از مسیر عمان به مشهد است.

امضای تفاهم نامه همکاری بانک تجارت و پتروشیمی خلیج فارس:

گام بلند بانک تجارت درحمایت ازصنعت پتروشیمی

دردومیننمایشگاهتخصصی«حمایتازساختداخلدرصنعت
پتروشیمی» ،تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فــارس امضا شد.به گــزارش روابــط عمومی
بانک تجارت ،همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه و همایش
تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی که در
جزیره کیش درحال برگزاری است ،تفاهمنامه همکاری بانک
تجارت و شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس به ارزش 15
هزار میلیارد تومان به امضا رسید.این تفاهمنامه برای ارائه انواع
خدماتمالیوبانکیبهسازندگان،تأمینکنندگانماشینآالت،
تجهیزات،قطعات ،تأسیسات نصب و ساختمان و پیمانکاران
هلدینگ و شرکتهای تابع ،توسط رضا دولتآبادی مدیرعامل
بانکتجارتوجعفرربیعیمدیرعاملهلدینگخلیجفارسامضا
شد.مبلغ تفاهمشده در قالبتسهیالت ریالی و ارزی ،گشایش
اعتبارات اسنادی داخلی و انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه

در اختیار هلدینگ خلیج فارس ،شرکتهای تابع و معرفی شده
قرارمیگیرد.مدیرعامل بانک تجارت درخصوص جزئیات این
تفاهمنامهگفت:اکنونبیشاز 30درصدازسهمال-سیداخلی
شبکه بانکی کشور متعلق به بانک تجارت است و بقیه در اختیار

سایر بانکها .این سهم بزرگ سبب شد راهکاری جدید در حوزه
ال-سی داخلی ارائه شود.وی افزود  :با استناد به بخشنامههای
بانک مرکزی ،طرح پترویار در بانک تجارت اجرایی شد و برای
نخستین بار در پتروشیمی تندگویان و سپس سایر پتروشیمیها
با موفقیت کامل به اجرا رسید.دولتآبادی خاطرنشان کرد :این
طرح به خصوص در قراردادهای بزرگ شرکتهای پتروشیمی
بسیار تسهیل کننده است.جعفر ربیعی ،مدیرعامل پتروشیمی
خلیج فــارس نیز گفت :بانک تجارت همیشه یکی از یــاوران
بزرگ صنعت پتروشیمی در تامین مالی شرکتهای تولیدی و
شرکتهای پروژهای صنعت پتروشیمی است و تفاهم نامه اخیر
نیز به شرکتهای تولیدی کمک شایانی میکند.وی افزود  :مایه
خرسندی است که نظام بانکی نیازهای مالی صنعت پتروشیمی
را حتی بهتر از فعاالن این صنعت تشخیص داده و برای این نیازها
 ،راهکارهای موثر و جدید ارائه می دهد.

11
کالهبرداری با عنوان کمک
به زلزله زدگان
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان
ایـــن کــه بــرخــی کـــاهـــبـــرداران ســایــبــری
برنامههای مجرمانه خود را با عنوان «کمک به
زلزلهزدگان» اجرا میکنند ،افزود :کاربران
دقت داشته باشند تا در دام کالهبرداران و
فیشرها نیفتند.به گزارش پلیس فتا ،سرهنگ
رامین پاشایی گفت :با توجه به حادثه زلزله در
شهرستانسیسختازتوابعاستانکهگیلویه
و بویر احمد ،متاسفانه شاهد هستیم برخی
افراد سودجو با عنوان کمک به مردم زلزله زده
در فضای سایبر و شبکههای اجتماعی اقدام
به کالهبرداری و سوءاستفاده از احساسات
شهروندان میکنند .این در حالی است که
کمکهای جمع آوری شده هیچ گاه به دست
نیازمندان نمیرسد.وی ادامه داد :شهروندان
به هیچ عنوان فریب این تبلیغات را نخورند
و برای کمک به زلزله زدگان حتم ًا از طریق
نهادهای معتبر و مسیرهای قانونی که از سوی
رسانه ها و خبرگزاری های معتبر اعالم می
شود ،اقدام کنند.

سرقت برای هدیه به دوستان!

کــرمــانــی -فــردی کــه بــا انــگــیــزه هــدیــه به
دوستانش به اموال داخل خودروها دستبرد
می زد ،دستگيرشد.به گــزارش خراسان،
سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان کرمان
دراین باره گفت :به دنبال افزایش سرقت از
داخل خودروها  ،ماموران کالنتری  13شهر
کرمان ،یک سارق را شناسایی و در عملیاتی
غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.
ســرهــنــگ مــهــدی امــیــنــایــی افــزود :مــتــهــم
پــس از انتقال بــه مقر پلیس ،در بازجویی
هـــای تــخــصــصــی مـــامـــوران انــتــظــامــی به
 ۲۳فــقــره ســرقــت قطعات داخـــل خ ــودرو
اعــتــراف کــرد و در بــازرســی از مخفیگاه او
تــعــدادی امــــوال ســرقــتــی نــیــز کــشــف شــد.
وی با اشاره به این که این سارق ،معتاد و تک
پسر خانواده است و هیچ نیاز مالی نــدارد،
ادامهداد:اینمتهم انگیزهخودراازسرقتها،
اهدای اموال سرقتی به دوستانش ذکر کرد.

