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ویژه

مهدی احمدی ،بر لزوم حفظ
حداقل ۵۰۰هزار ریال برای
شرکت در قرعه کشی حسابهای
قرضالحسنه پس انداز تاکید کرد

رئیس اداره کل روابط عمومی ،با اشــاره به این موضوع که
برای دارندگان این نوع حســاب ها ،بــه ازای هر یکصد هزار
ریال در هر روز  ،یک امتیاز در نظر گرفته می شــود ،تصریح
کرد :برای مشتریان عزیز ،جهت شرکت در قرعه کشی جوایز
حساب های قرض الحســنه پس انداز عالوه بر مفتوح بودن
حساب ،داشــتن حداقل موجودی (پانصد هزار ریال) در روز
قرعه کشــی و حفظ موجودی طی  3ماه یا  90روز متوالی در
طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حســاب یا تکمیل
موجودی الزامی می باشــد .احمدی در پایان اظهار داشــت:
حداقل موجودی الزم جهت افتتاح حســاب قرضالحســنه
پسانداز ،همچنان مبلغ دههزار ریال میباشد و حداقل مبلغ
الزم جهت شرکت در قرعه کشی حساب های قرضالحسنه
پسانداز پانصد هزار ریال می باشــد و برای مبالغ پانصد هزار
ریال و بیشــتر به ازای هر یکصد هزار ریــال در هر روز یک
امتیاز در نظر گرفته میشود

اگر احسـاس خـواب به شـما
دسـت داد در مـکان امنـی
ماننـد پارکینگهـای جادهای
خـودرو را متوقـف کنیـد و
از توقـف در شـانه بزرگـراه
خـودداری کنیـد.

 2کشته و  3مصدوم
در تصادف مینیبوس
حامل دانشآموزان

تیراندازی و انفجار
بامدادی در خرمآباد

حال ستوان یکم «جابر بیرانوند» که در این حادثه بشدت مجروح شده ،وخیم است

ویژه

موفقیت ها و سرآمدی بانک انصار
در گفتوگو با معاون برنامهریزی
و هدایت راهبردی بانک انصار
همایش اختتامیه انتخاب شرکتهای برتر ایران با حضور
مقامات دولتی ،صاحبنظران و مدیران برتر کشــور در مرکز
همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد و در آن ،بانک
انصار براســاس ارزیابیهای کارشناســان ذیربط توانست در
ن شرکت برتر
بین  500شــرکت برتر ایران ،عنوان سیزدهمی 
و بهرهورترین بانک کشــور را بدست آورد .در آیین رتبهبندی
بیســت و یکمیــن دوره انتخاب شــرکت های برتــر ایران
 100 IMIدر ســال  1397که همه ســاله توســط سازمان
مدیریت صنعتــی برگزار می شــود ،بانک انصار براســاس
شاخص های کمی و بر پایه اســتانداردهای بینالمللی حایز
رتبه نخست بهرهوری کل عوامل در بین بانکها و مؤسسات
اعتباری کشور شده است .این دســتاورد ماحصل اجرای دو
دوره برنامه تحولــی در بانک بوده که از ســال  1392آغاز و
تاکنون اجرا شده اســت که در نوع خود یک دستاورد بسیار
امیدوارکننده اســت .ایــن موفقیت و دهها دســتاورد دیگر
محصول مدیریت یکپارچه و پیاده ســازی راهبردهای بانک
انصار در توســعه و بهینه سازی کســب و کار بانک است؛ به
طوریکه بــا اجرای برنامههــای تحول ســازمانی در بانک،
تغییــرات بسیارگســتردهای در زیرســاختها ،فرآیندها و
مدلهای کسب و کاری ایجاد شده است.
در ســال  1397این بانک توانســته اســت رتبه  13را در
بین  100شــرکت برتر کســب نماید .همچنین ،با توجه به
برنامههای دردســت اجرا و مطابق بــا راهبردهای مصوب،
کســب رتبه  10در بین  100شــرکت برتر در ســال 1398
هدفگذاری شده و در دستور کار این بانک قرارگرفته است.

آگهی ثبتی
خواهان نغمه باران پور بخواسته الزام به تنظیم سند بطرفیت
خواندگان مسلم بزرگ زاد فرزند ولی جهت رسیدگی به شعبه  4دادگاه
حقوقی اهواز واقع در استان خوزستان -اهواز انتهای عامری اول نیوساید
مجتمع قضایی تندگویان ارجاع و به کالسه  970602ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن  97/01/27ساعت  10صبح تعیین شده است و به
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهانها و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

منشی شعبه  4دادگاه حقوقی اهواز
استان خوزستان-شهرستان اهواز -انتهای عامری -اول
نیوساید -مجتمع قضایی شهید تندگویان( انرژی)
_______________________________
مفقودی

سندکمپانی و کارت خودرو پاترول  2در رنگ سبز یشمی و کرم به
شماره شهربانی ایران 129 -18د  38به نام داریوش ستوده مهربانیه و
شماره شاسی 723208 :شماره موتور 24050223 :مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.

یک خودروی مینیبوس حامل دانشآموزان با یک تریلر در جاده امیدیه به ماهشهر برخورد کرد .در
اینتصادف  2نفر کشته و  3نفر مصدوم شدند .رضا دولتشاهی ،رئیس پلیسراه خوزستان در این رابطه
گفت«:یکخودرویمینیبوسازپهلوبهیکتریلرکهدرکنارجادهمتوقفبوددرکیلومتر 5جادهامیدیه
به ماهشهربرخورد کرد .این مینیبوس حامل تعدادی دانشآموز بو د. طبق آمار ارایه شده در این حادثه
2نفر کشته و 3نفر مصدوم شدند که به بیمارستان انتقال یافتند و وضع جسمی آنها وخیم گزارش شده
است.رانندهمینیبوسدرصحنهتصادفنبود ومأموراندرجستوجویرانندهمینیبوسهستند» .

شــهروند| تیراندازی بامداد چهارشنبه در
خرمآباد یک کشــته و یک مجــروح برجای

گذاشــت .هردو حادثهدیده این ماجرا در حین
انجام وظیفه بودند که از سوی سرنشینان یک
خودرو مورد اصابت گلوله قرار گرفتند .سرباز
وظیفه «نجمالدین بــاوی» در همان لحظات
نخست درگیری به شهادت رسید و ستوان یکم
«جابر بیرانوند» بشدت مجروح شد که در بخش
مراقبتهای ویژه بستری است .حال مجروح این
حادثه وخیم است و آنطور که یکی از مسئوالن
بیمارستان به «شهروند» اعالم کرده این ستوان
جوان به دلیل شدت جراحت به کما رفته است.
مسئوالن انتظامی خرمآباد از دستگیری پنج
مظنون در این ارتباط خبر دادهاند اما هنوز هیچ
خبر رسمی در خصوص هویت و انگیزه ضاربان از
سویپلیسمنتشرنشدهاست.
براساس اعالم پلیس لرستان این حادثه صبح
چهارشنبه در منطقه «درهگرم» و در نزدیکی
یک پمپبنزین رخ داده است .به گفته سردار
مهدیاننســب ،فرمانده انتظامی لرستان این
حادثه ساعت  2:30بامداد چهارشنبه در بلوار
شــهید چاغروند خرمآباد رخ داده است .این
مقام مسئول تعداد افراد مسلح در این حادثه
را دو نفر اعالم کرد که با ماموران پلیس درگیر
شدند .او همچنین درباره انفجار مهیب رخداده
در حین این درگیری هم توضیح داد« :به دنبال

درگیــری و تیراندازی بین مامــوران و افراد
ضارب چند گلوله هم به تانکر حامل گاز CNG
برخورد میکند و همین مسأله هم باعث بروز
انفجار شدیدی شد ».فرمانده انتظامی لرستان
درباره هویت ضاربان هم توضیح داد« :تاکنون
پنج نفر در قالب دو تیم دســتگیر شدهاند و
تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد».
در همیــن حــال ســرهنگ ســیدعلی
میراحمدی ،جانشــین فرمانــده انتظامی
استان لرستان در تشــریح جزییات بیشتر
این حادثه گفت« :مأموران گشــت انتظامی
شهرستان خرمآباد حین گشتزنی در محله
«دره گرم» به دو سرنشــین خودرو پراید که
در کنار پمپبنزین پارک شــده بود ،مشکوک
شدند که آنها بهمحض مشاهده پلیس اقدام به
تیراندازی میکنند .در این درگیری مهاجمان
به تانکر خالی سوخت گاز مایع که در محوطه

پمپبنزین پارک شده بود ،تیراندازی کردند
که به انفجار مهیب و شکستهشدن شیشههای
ساختمانهای مجاور منجر شد».
به گفته جانشــین فرمانده انتظامی استان
لرســتان در این درگیری یک نفر از سربازان
دالور و جانبرکــف نیروی انتظامــی به نام
«نجمالدین باوی» شهید شــد و ستوان یکم
«جابر بیرانوند» هم بشدت مجروح شد که در
بخش مراقبتهای ویژه تحت مداوا قرار گرفته
اســت؛ اما خبرها از وخامت حال این پرسنل
نیروی انتظامی حکایت دارد .اســد عبدالهی،
فرماندار خرمآباد هم با اشــاره به وقوع این
حادثه گفت« :انفجار خودرو حامل ســوخت
سبب شکستهشدن شیشــه ساختمانهای
مجاور شــد و مهاجمان با سرقت یک دستگاه
خودرو ســواری متوقفشده در صحنه انفجار
محل حادثه را ترک کردند».

کالهبرداری یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی از چهل مالباخته

فروش مبلهایی که وجود نداشت!

شهروند| نمایشــگاهدار مبل در یافتآباد قالبی از آب
درآمد و توانســت یکمیلیارد و 400میلیون تومان پول
از خریداران مبل به جیب بزند .این مرد که از اواخرســال
گذشــته با تبلیغات گســترده و کرایه مبلهای لوکس
توانسته بود مشــتری جذب کند ،تا االن  40شاکی را در
پروندهخوددارد.
از تاریخ  30تیر امســال بود که تعــدادی از متقاضیان
خرید مبل به کالنتری  161ابوذر مراجعه کردند و از یک
مبلفروش در محدوده یافتآباد شــکایتهایی مشــابه
مطرح کردند .بررسی این شکایتها نشان میداد که مرد
مغازهداربهبهانهخریدمبللوکسسرمردمراکالهگذاشته
است.
یکیازمالباختگاندرتوضیحاینماجرابهمأمورانگفت:
«بهمنسال  96بود که با مراجعه به بازار مبل یافتآباد از
یک مغازه مبلفروشی ســرویس راحتی و ناهارخوری به
مبلغ هشتمیلیون و200هزار تومان خریدم .همان موقع
چهارمیلیون تومان را نقدا پرداخت کردم و قرار شد  10تا
 15روز بعد مبلهای سفارش داده شده را تحویل بگیرم و
بقیه پول را در زمان تحویل تسوی ه کنم؛ اما پس از گذشت
حدود دو هفته صاحب مغازه با من تماس گرفت و بر خالف
قرار قبلی از من خواهش کرد که بقیه پول مبلها را واریز
کنم؛ من هم تمام پول را تســویه کردم .پس از واریز کامل
پول قرار شد که طی چند روز مبلها آماده شود اما هر بار
صاحبمغازه مبلفروشی به بهانهای واهی چند روز مهلت
میگرفت تا اینکه دیگــر جوابگوی تماسهای من نبود.
وقتی به مغازهاش رفتم ،متوجه شــدم آنجا کامال تخلیه

شدهاست».
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کالهبرداری و طی
هماهنگی با شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه 18تهران
پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس
آگاهیتهرانبزرگقرارگرفت.
کارآگاهانادارهچهاردهمپلیسآگاهیباانجامتحقیقات
میدانی و بررسی اظهارات مالباختگان اطالع پیدا کردند
که صاحبمغازه مبلفروشی در حقیقت مالک آن نیست
و مدتی پیش در یکی از پاســاژهای بازار مبل در منطقه
یافتآباد اقدام به اجاره مغازه کــرده و در ادامه با قراردادن
تعدادیمبللوکسوزیبامشتریجذبکردهاست.
در ادامه تحقیقات مشــخص شــد که متهم پرونده با
تبلیغات گستردهای که در محل نمایشگاه خود انجام داده،
مدعی شده است که اجناس خود را به کیفیت عالی با 30تا
50درصد بهای کمتر از قیمت روز بازار و در مدت 10تا 20
روزکاریبهمشتریانخودتحویلخواهدداد.
این مرد به این شیوه و شگرد توانسته بود از بیش از 30
نفر مبالغ مختلفی از 5تا20میلیون تومان بهعنوان بیعانه
بگیرد و پس از مدتی بدون تحویلدادن سفارشات و تخلیه
ناگهانیمغازهازمحلمتواریشود.
یکی دیگر از مالباختــگان در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت« :در بازار مبل بعد از مدت طوالنی گشــتن و دیدن
مغازههای مختلف به نمایشــگاه مبلی رسیدم که قیمت
مبلهایشبسیارمناسببود،بالفاصلهسفارشیکدست
مبل دادم .برای خرید مبلهایــی که انتخاب کردم مبلغ
6میلیون تومان کارت کشیدم ،قرار بود که مبلها 30روزه

آماده شود اما بعد از آن صاحبمغازه به بهانههای مختلفی
عنوان میکرد که مبلها آماده نیست تا اینکه بعد از مدتی
هیچکس جوابگوی تماسهای من نبــود که درنهایت با
مراجعهبهمحلمتوجهشدمکهمغازهتخلیهشدهاست».
مالباختهای دیگر نیز کــه برای تهیه جهیزیه دخترش
یک سرویس مبل و میز ناهارخوری سفارش داده بود ،در
اظهاراتش گفت17« :میلیون تومان پول را طی دو نوبت
واریز کردم و قرار بر آن بود تا طی یک هفته سفارش خود
راتحویلبگیرمکههرگزاینموضوعبهسرانجامنرسید».
کارآگاهان در ادامه رســیدگی به پرونده محل سکونت
متهم به نام سعید چهل ساله را در غرب تهران شناسایی
کردند اما در تحقیقات میدانی مشــخص شــد که متهم
همزمانباتخلیهنمایشگاهمبلفروشیاستیجاریازمحل
سکونتشنیزمتواریشدهاست.
اقداماتپلیسیبرایشناساییمخفیگاهمتهمادامهپیدا
کرد تا نهایتا آخرین مخفیگاه سعید در منطقه جنتآباد
شناسایی شــد و کارآگاهان اداره چهاردهم با اطمینان از
حضورمتهمدرمخفیگاهشویرابازداشتکردند.
متهمدرهمان تحقیقاتاولیهبهکالهبرداریازدههانفر
اعتراف کرد و در اعترافاتش به کارآگاهان گفت« :از اواخر
سال گذشته با تبلیغات گســترده و طرح شرایط مناسب
برای فروش مبلمان افراد را به خرید مبل از مغازهام تشویق
و به این شیوه و شگرد و به بهانه بیعانه از افراد مبالغ میلیونی
دریافت میکردم .هر بار زمان دیگری را برای تحویلدادن
مبلمان وعده مــیدادم تا نهایتا با تخلیه مغــازه از محل
متواریشدم».

ســرهنگ جهانگیــر تقیپــور ،معــاون مبــارزه با
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این
خبر گفت« :با دستگیری متهم و در ادامه رسیدگی به این
پرونده بیش از  40مالباخته شناسایی شده و برابر اسناد و
مدارک این تعداد از شکات تاکنون ارزش مالی این پرونده
بهیکمیلیاردو400میلیونتومانرسیدهاستکهاحتمال
افزایش تعداد شکات و در ادامه افزایش ارزش مالی پرونده
همچنان وجود دارد ».وی از تمام شکات و مالباختگانی که
به این شیوه و شگرد مورد کالهبرداری قرار گرفتند ،دعوت
میکند تا برای شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به
نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ یا شعبه
نهمبازپرسیدادسرایناحیه 18تهرانمراجعهکنند.

