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اخبار

حماسهبینظیرکشتماشکدراستانکردستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان
کردستان گفت456 :هکتار ماشک تا امروزدر استان کردستان کشت
شده است .محمد فرید سپری در جلسه شورای هماهنگی جهاد
کشاورزی استان که باحضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان،
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی ،معاونین و
مدیران این بخش برگزار شد اظهار کرد ،:طبق برنامه تعیین شده در
راستای تامین کود اوره در استان برای سه ماهه آخر سال  38هزار تن
کود اوره در دستور قرار دارد که از این مقدار  15هزارتن برای دیماه،
16هزار تن برای بهمن ماه و  ۷هزارتن برای اسفند ماه در نظر گرفته
شده است.
وی افزود:در حال حاضر در کشور 220هزار تن کود اوره برای
دیماه280 ،هزار تن برای بهمن ماه و 300هزار تن برای اسفند ماه کود
اوره تعیین شده که براساس پیگیری های الزم سهم تعیین شده استان
در زمان مناسب حمل شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:
بنابر برنامه ریزی انجام شده هفتگی 3800تن کود اوره را باید وارد
استان شود که در زمان الزم در دسترس کشاورزان کردستانی قرار
گیرد.
وی خاطرنشان کرد :رایزنی های الزم جهت رفع نیاز بهره برداران
استان برای دسترسي آسان به کود مصرفی انجام شده تا کود به موقع
در اختیار کشاورزان کردستانی قرار گیرد.
سپری تاکید کرد:سهم مصرفی کود پتاسه استان 5000تن تاپایان
سال اعالم شده است.
وی در ادامه اظهار داشت:سهم استان در کود دی آمونیم فسفات
 ۳۰۰۰تن است که باید به موقع به ویژه برای اراضی آبی جذب شود.
وی در ادامه یاداورشد:در راستای دقت در ثبت آمار کارشناسان
پهنه در سامانه جامع پهنه بندی انتظار می رود که آمار با تایید مدیر و
مسئول مراکز جهاد کشاورزی به ستاد انعکاس داده شود.
وی تاکید کرد :استفاده از تسهیالت مکانیزاسیون نسبت به
افزایش ضریب مکانیزاسیون اقدام شود.
مدیر امور آبفا کامیاران خبر داد؛

شستشوی  ۹۰کیلومتر شبکه آب شرب در شهر
کامیاران

یداهلل اسدی اظهار کرد :این نقاط شامل خیابانهای پرستار،
شریعتی ،صمدی ،مطهری ،نواب صفوی ،فلسطین فرهنگسرا۲۸ ،
متری شهیدنعمتی ،شهرکهای بعثت فاز  ۱و  ،۲هالل احمر ،امام،
الهیه و دادگستری بوده است.
وی در ادامه گفت :همچنین طی  ۹ماه گذشته اقدامات
مختلفی در بخش تأسیسات انجام شده است که مهندسی
مجدد پایاب سد گاوشان و افزایش تولید و استحصال آب از
 ۶۰به  ۱۲۰لیتر بر ثانیه ،نصب پمپ افقی  ۱۱کیلوواتی بر روی
ایستگاه پمپاژ بعثت و افرایش پمپاژ به میزان  ۱۲۰لیتر بر ثانیه،
از آن جمله است.

شستشوی مخزن ذخیره آب واقع در دانشگاه
علوم پزشکی شهر ایالم

مدیر امور آب و فاضالب شهر ایالم گفت:در راستای ارتقاء سطح
کیفی و به منظور اطمینان از سالمت آب شرب ،مخزن ذخیره آب واقع
در دانشگاه علوم پزشکی ایالم شستشو و گندزدایی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم،
مهندس رحیم دوستمحمدی با بیان اینکه مخزن ذخیره آب شرب
دانشگاه علوم پزشکی ایالم طبق برنامه زمانبندی شده ،شستشو
و مجددا ً در مدار بهرهبرداری قرار گرفت بیان داشت :تمامی مراحل
شستشوی مخزن آب بر اساس دستورالعمل دفتر کنترل کیفیت و
بهداشت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و با هماهنگی و نظارت
شبکه بهداشت شهرستان انجام گرفته است.
وی در خصوص مراحل شستشو مخزن آب نیز گفت :ابتدا مخزن
به طور کامل از آب تخلیه و سپس عملیات خارج کردن رسوبات ته
نشین شده با فشار آب صورت گرفت و در نهایت دیوارهها و کف مخازن
پس از شستشو توسط مواد گندزا با غلظت مناسب چند بار شستشو
داده شد.مدیر امور آب و فاضالب شهر ایالم تصریح کرد :اطالع رسانی
الزم به مشترکین عزیز قبل از انجام شستشو و گندزدایی مخزن صورت
گرفته تا اقدامات الزم جهت ذخیره سازی آب شرب را انجام دهند .
طی نه ماه امسال؛

بالغ بر  ۱۴هزار نفر ساعت آموزش در پخش
فرآورده های نفتی گیالن برگزار شد

رشت -زینب قلیپور :از فروردین لغایت آذر ماه سال جاری
مجموعاً  ۱۴هزار و  ۹۱۷نفر ساعت کالس آموزشی برای کارکنان
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن برگزار شد .در این
مدت  ۸۸دوره آموزشی با حضور دو هزار و  ۳۴۱نفر از کارکنان رسمی
 ،قراردادی و در دو سطح عمومی و تخصصی تشکیل شد  .دوره های
آموزشی درسطوح عمومی  ،مدیریت تخصصی  ،ایمنی  ،مجاری عرضه
و جایگاههای  ، CNGوسائل نقلیه حامل انرژی و کالسهای مرتبط با
شناخت و درمان بیماریها در منطقه انجام شد  .گفتنی است آخرین
دوره آموزشی « مقررات و روشهای اداری » برای بیش از یکصد نفر از
مسئولین و کارشناسان درتاریخ های  ۸و  ۹دی ماه سال جاری برگزار
شد  .این دوره آموزشی به صورت دو جلسه هشت ساعته توسط
دکتر ابراهیمی  ،رئیس تدوین مقررات اداری و استخدامی ستاد پخش
تدریس شد  .قوانین و مقررات اداری واستخدامی  ،حقوق و مزایای
کارکنان  ،ترفیعات  ،مرخصی ها و ساعات کار  ،خدمات بهداشت و
درمان و همچنین بازنشستگی و خاتمه خدمت از جمله سرفصلهای
دوره آموزشی اخیر بود .
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مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل :

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم تاکید کرد؛

برودت هوا مصرف گاز را در اردبیل افزایش داد

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از مصرف بیش از
 1.9میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در استان اردبیل در 9
ماهه امسال خبر داد و گفت  :این میزان مصرف گاز در استان
 6درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
فیروز خدایی در جلسه بررسی میزان مصرف گاز در
اردبیل اظهار داشت :در  9ماهه نخست امسال بیش از 1.9
میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در استان اردبیل به مصرف
رسیده که با توجه به کوهستانی بودن و برودت هوا در استان
اردبیل و با شروع فصل زمستان ،مصرف گاز مشترکان خانگی
در روزهای اخیر نسبت به روزهای پیش از آن افزایش یافته
است .وی با بیان اینکه در  9ماهه امسال این میزان مصرف در بخشهای خانگی ،تجاری و صنعتی استان بوده است ،افزود :از
کل گاز مصرف شده در استان ،یک هزار و  61میلیون متر مکعب مربوط به مصرف خانگی و صنعتی و  859میلیون متر مکعب
گاز نیز از سوی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل مصرف شده است .مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل بیان کرد :این میزان
مصرف گاز طبیعی در استان  6درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته که بخش خانگی و صنعتی با  44میلیون
متر مکعب رشد و بخش نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با  61میلیون متر مکعب رشد مصرف گاز نسبت به سال گذشته
مواجه بوده است.خدایی با تاکید بر صرفهجویی در مصرف گاز توسط مردم استان اردبیل تصریح کرد :شهروندان میتوانند در
مواقع بروز حوادث مربوط به گاز طبیعی و مشکالت فنی با واحد امداد شرکت گاز استان اردبیل در هر ساعت از شبانهروز با
شمارهگیری  194تماس بگیرند و موارد را مطرح کنند تا رسیدگیهای الزم و به موقع انجام شود .وی گفت :با رعایت نکات
بسیار ساده همچون رعایت دمای رفاه بین  18تا  21درجه سانتیگراد ،پوشیدن لباس گرم در فصل زمستان ،استفاده از
پردههای ضخیم و وسایل گازسوز استاندارد متناسب با فضای محیط ،شاهد کاهش چشمگیر مصرف گاز طبیعی خواهیم بود.

ضرورت عایقبندی کنتور و تأسیسات آب

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب
روستایی استان قم با توجه به بارش برف و کاهش دمای
هوا و یخبندان در برخی از نقاط استان بر عایقبندی کنتور
و تإسیسات آب تأکید کرد.
مهندس سید احسان صائبی نیا ،معاون نظارت بر بهره
برداری شرکت آبفای روستائی استان قم گفت :با توجه به
بارش برف و کاهش دمای هوا و ایجاد یخبندان در برخی
از نقاط استان ،یکی از مشکالتی که همواره برای تاسیسات
آبرسانی مشترکین به وجود میآید یخزدگی و بدنبال آن
ترکیدگی کنتورها و لولههای آب شرب است.
معاون نظارت بر بهره برداری آبفای روستایی استان در ادامه گفت :به منظور جلوگیری از یخزدگی کنتورها و
تأسیسات آبرسانی و قطع آب ،مشترکین باید نسبت به عایقبندی و محافظت از تأسیسات آبرسانی خود اقدام کنند.
مهندس صائبی نیا با بیان این که عایقبندی کنتورها و تأسیسات آبرسانی ،اساسیترین اقدام برای جلوگیری
از یخزدگی تاسیسات است افزود :برای عایقبندی کنتور و تاسیسات آبرسانی از پشم شیشه ،گونی و الیاف مصنوعی
میتوان استفاده کرد.
وی با اشاره به این که مشترکین عزیز در نظر داشته باشند که در هنگام یخزدگی کنتورها و لولههای آب شرب از
ریختن آب جوش و روشن کردن آتش در محل یخزدگی اجتناب نمایند گفت :بهترین روش برای جلوگیری از یخزدگی
کنتورها و تاسیسات آب پوشاندن آنها به شیوه مناسب و اصولی است تا از هرگونه خسارات مالی جلوگیری به عمل آید.
مهندس صائبی نیا در پایان از مشترکین خواست ،در صورت بروز هرگونه مشکل یخزدگی تاسیسات آبرسانی خود،
با ادارات آبفار بخش ها تماس گرفته تا موضوع پیگیری و مورد بررسی قرار گیرد.

در راستای کاهش هزینه ها؛

منطقه  8عملیات به عنوان پایلوت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی انتخاب شد

تبریز – فالح :منطقه  8عملیات به عنوان نماینده شرکت انتقال گاز
ایران ،جهت پیاده سازی سیستم بومی مدیریت یکپارچه خوردگی معرفی شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،در دومین جلسه طرح تدوین نظام بومی
مدیریت خوردگی که با حضور اعضای شورای راهبری طرح ،مدیر و روسای
واحدهای منطقه  8در تبریز برگزار شد ،یداله بایبوردی ،ضمن ابراز خرسندی،
صیانت از سرمایه های ملی و دارایی های فیزیکی را امری مهم و حیاتی
عنوان کرد و گفت :با پیاده سازی سیستم بومی مدیریت یکپارچه خوردگی
در خطوط لوله و تاسیسات می توان زمینه را برای تداوم انتقال پاک ،ایمن،
پایدار و بهره ور گاز هموار نمود و در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان به نحو
احسن گام برداشت.
بایبوردی افزود :با پیاده سازی و اجرای این نظام بومی شده ،می توان
خوردگی را به صورت نظام مند مدیریت کرد تا شاهد کاهش آسیب ها،
خسارات غیر قابل جبران ،تخریب های پیش بینی نشده و کاهش هزینه ها
باشیم.
در این جلسه علی مسایلی ،مدیر طرح استقرار سیستم مدیریت یکپارچه
خوردگی ،گفت :شرکت انتقال گاز ایران به ویژه منطقه  8عملیات ،از پتانسیل
بسیار خوبی برخورداربوده و باید با برنامه ریزی کالن و استراتژیک ،آگاهانه

برای پیشرفت اهداف و توسعه این صنعت عظیم تالش کنیم.
مسائلی افزود :پدیده خوردگی یکی از عوامل مخرب در صنعت است
که هر ساله هزینه های هنگفتی به واحدهای عملیاتی تحمیل می کند و بر
همین اساس با مدیریت بهتر خوردگی ،می توان تا حدودی خسارات ناشی از
خوردگی را کاهش داد.
وی تدوین شاخص های کلیدی عملکرد برای ارتقای سطح کیفی

حفاظت از تاسیسات ،بهینه کردن فعالیت های مربوط به کنترل خوردگی
و رسیدن به اهداف ایمنی و زیست محیطی را از مهم ترین اهداف این طرح
برشمرد.
مدیر طرح استقرار سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی مراحل انجام این
طرح را در سه فاز بیان کرد و افزود :تدوین نظام بومی مدیریت خوردگی،
پیاده سازی بومی آن ،و پایش و ممیزی نظام مدیریت خوردگی و آموزش به
ترتیب فازهای این طرح می باشد.
مسائلی با بیان اینکه طرح پژوهشی شرکت ملی گاز ایران پس از طرح
و بررسی در شورای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهشی و فناوری و همچنین
شورای مدیران ،سرانجام در شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش
و فن آوری وزارت نفت ،بررسی و تصویب شده است ،تصریح نمود :پژوهشگاه
صنعت نفت بعنوان مجری طرح انتخاب و پس از انجام اقدامات الزم ،تصویب
و فاز اجرایی آن از دی ماه سال گذشته شروع گردیده است.
در ادامه این نشست ضمن برگزاری دوره آموزشی تخصصی ،اعضا و
نمایندگان شورای رهبری طرح مدیریت خوردگی به ارایه گزارش فعالیت
های انجام شده در راستای یکپارچگی فعالیت های مرتبط با استقرار کامل
مدیریت خوردگی پرداختند.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان قم خبر داد:

سی و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان کشور در قم برگزار میشود

معاون آموزشوپرورش قم از برگزاری سی و ششمین دوره از مسابقات
ورزشی دانش آموزان سراسر کشور از پنج تا سیزدهم بهمنماه در قم خبر داد.
مجتبی رمضان بیگی ظهر امروز در نشست خبری سی و ششمین دوره
مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر سراسر کشور که در اداره کل آموزشوپرورش

استان قم برگزار شد ،اظهار داشت :آموزشوپرورش استان در  4هرم اصلی
ورزشهای همگانی ،قهرمانی ،حرفهای و المپیاد که موردپذیرش بسیاری از
کشورها است ،فعالیت خود را ادامه میدهد.
وی افزود :برای آمادگی جسمانی دانش آموزان و در راستای زدودن فقر
حرکتی و رسیدن به سواد حرکتی ،درس تربیتبدنی در تمامی مدارس و کلیه
مقاطع تحصیلی از اول تا دوازدهم در دو ساعت در طول هفته برگزار میشود.
معاون تربیتبدنی و سالمت آموزشوپرورش استان قم خاطرنشان کرد:
آموزشوپرورش استان در کنار درس تربیتبدنی ،ورزش صبحگاهی ،کانون
ورزشی درون مدرسهای و برون مدرسهای و المپیاد درون مدرسهای در نظر
گرفتهشده است.
رمضان بیگی عنوان کرد :درگذشته مسابقات کشوری دانشآموزی سطح
ملی تنها در تابستان برگزار میشد ،اما در سال جاری به برکت انقالب اسالمی
این مسابقات به دهه فجر برگزار میشود ،فدراسیون ورزش مدارس ایران طی
دو سال گذشته دارای ساختار قانونمند شده و مسابقات ورزشی را در سطح
کشور پیشبینی میکند.

معاون تربیتبدنی و سالمت آموزشوپرورش استان قم تصریح کرد:
مسابقات کشوری پسران در رشتههای بسکتبال ،کبدی ،کشتی پهلوانی و
ورزشهای زورخانهای و رشته ورزشی جدیدی بنام لنگ از پنج بهمن تا
سیزدهم بهمن سال جاری در استان قم برگزار خواهد شد.
رمضان بیگی عنوان کرد :محل اسکان ورزشکاران در دو دانشگاه پردیس
فرهنگیان حضرت معصومه(س) و آیتاهلل طالقانی و عوامل و داوران در مرکز
رفاهی شماره  1فرهنگیان قرار دادهشده است.
وی با اشاره به تعداد  2000نفری ظرفیت شرکتکنندگان در این
مسابقات ،اعم از داور سرپرست عوامل اجرایی و فنی خاطرنشان کرد :از 29
استان در رشته بسکتبال 25 ،استان در رشته کشتی پهلوانی 28 ،استان در
رشته کبدی و  13استان در رشته لنگ ،در این مسابقات شرکت خواهند کرد.
رمضان بیگی تصریح کرد :حکم قهرمانی تیمی و انفرادی ،مدال تیمی و
کاپ قهرمانی ازجمله جوایز پیشبینیشده در این مسابقات است ،همچنین
مبلغی جهت تجلیل از قهرمانان در نظر گرفتهشده که تا دو روز آینده مشخص
به تصویب خواهد رسید.

با حضور استاندار مازندران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران انجام شد :

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهرخبر داد:

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی
و استانداری در زمینه ارتقا سالمت زنان و خانواده

 9شهر و  85روستای شهرستان دشتستان
برخوردار از نعمت گاز

ساری – دهقان :با حضور استاندار مازندران و رئیس
دانشگاه علوم پزشکی استان تفاهم نامه مشترک همکاری بین
دانشگاه علوم پزشکی مازندران و استانداری در زمینه ارتقاء
سالمت زنان و خانواده در مناطق روستایی منعقد شد.
دراین تفاهم نامه همکاری که به امضای دکتر اعرابی
معاون بهداشت این دانشگاه دکتر سمیه قاسمی طوسی مدیر
کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و مهندس حسن
اصغریان رستمی مدیر کل دفترامور روستایی و شوراهای
استانداری مازندران رسید  ،اعضاء متعهد شدند جهت ارتقاء
سالمت زنان و خانواده در مناطق روستايي استان  ،در راستاي
برنامه ريزي ،هماهنگي بين بخشي ،اطالع رساني ،ارايه مراقبت ،ايجاد زمينه هاي الزم همايش ها ،تربيت مربي ،برگزاري
دوره آموزش حضوري زنان در مناطق روستايي استان در زمينه ارتقا سالمت زنان و خانواده در مناطق روستايي اقدام نمايند.
اهداف کمی ارتقاء سطح سواد سالمت ،اصالح شیوه زندگی سالم ،بهبود ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان روستایی
استان  ،خصوصا گروه های پرخطر ،جلب مشارکت و بکارگیری مطلوب از امکانات بالقوه و بالفعل دفتر امور بانوان ،دفتر امور
روستایی ،فرمانداری ها  ،بخشداری ها ،دهیاری ها و شوراها  ،معاونت بهداشتی دانشگاه و شبکه های بهداشت و درمان
شهرستانها جهت برگزاري دوره هاي آموزشي ،انجام پژوهش و رفع موانع قانوني و اجرايي و همکاري و مشارکت در ايجاد زمينه
هاي الزم در برگزاري دوره هاي آموزشي و ارزشيابي از دیگر اهداف و زمینههای همکاری میباشند.

بوشهر -خبرنگار اخبارصنعت :مدیر عامل شرکت گاز
استان بوشهر از گازدار بودن  9شهر و  85روستای شهرستان
دشتستان از نعمت گاز خبر داد.مهندس مسلم رحمانی با بیان
این خبر افزود :به منظور گازرسانی به این مناطق  ،در مجموع
افزون بر  1469کیلومتر شبکه گذاری انجام گردیده که 752
کیلومتر آن در شهرها و  717کیلومتر نیز در روستاهای این
شهرستان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه دشتستان یکی از مناطقی است که
حجم شبکه گذاری گاز در آن باال می باشد  ،اظهار داشت :
با اقدامات صورت گرفته  ،هم اکنون  100درصد از شهرها و
بیش از  92درصد از روستاهای دشتستان از نعمت گاز برخوردار می باشند .مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در ادامه بیان
داشت  :همچنین تا کنون  50554انشعاب در این شهرستان طراحی و نصب شده است که تعداد  32487عدد در شهرها و
 18067انشعاب نیز در روستاها نصب گردیده است.مهندس رحمانی یادآور شد  35711 :مشترک نیز در این شهرستان هم
اکنون در حال استفاده از خدمات گازرسانی می باشند.وی در خاتمه با اشاره به اینکه تالش های بسیار زیادی به منظور توسعه
همهجانبه گازرسانی در اقصی نقاط استان صورت گرفته است  ،اظهار داشت  :طی سالهای اخیر شاهد اجرای پروژههای
متعدد گازرسانی در سطح استان بوده ایم که با تحقق این امر بخش زیادی از شهرها و روستاهای استان تحت پوشش شبکه
سراسری گاز قرار گرفته و مردم در سرتاسر استان قادر به استفاده از این نعمت الهی هستند.

بارگذاری کاتالیست فاز سوم
بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان

دستگیری زن کالهبردار اینترنتی
در رباط کریم

«محمدعلی دادور» در تشریح این خبر بیان داشت:
روز گذشته در پی ساعت ها تالش بی وقفه مهندسان و
کارگران زحمتکش و سختکوش پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس اولین کاتالیست راکتور واحد بنزین سازی فاز سوم
بارگذاری شد.
وی ادامه داد :امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با نزدیک
شدن به تولید روزانه  44میلیون لیتر بنزین ،ایران را نه تنها
به خودکفایی کامل برسانیم که به یکی از صادرکنندههای
بنزین در منطقه و جهان تبدیل کنیم.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس تاکید کرد:
در شرایط فعلی بیش از حد تکلیفی خود در تولید موفق بوده ایم و این مساله نشان دهندهی عشق به میهن ،تخصص
و تالش شبانهروزی مهندسان و کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است.وی در پایان بیان داشت :تا همین چند
وقت اخیر ساخت کاتالیستهای واحدهای بنزینسازی در انحصار تعداد معدودی از شرکتهای انگلیسی ،فرانسوی و
آمریکایی قرار داشت و این شرکتها به هیچ عنوان اجازه نمیدادند تا دیگر کشورها به دانش ساخت آن دست یابند
اما علیرغم اعمال تحریمها  ،امروز جوانان ایرانی با تالش در شرکتهای دانشبنیان و اتکا به نبوغ خود توانستند این
دانش را بومیسازی و ایران را برای همیشه از وابستگی به واردات کاتالیست بینیاز کنند.

سرهنگ پور سعادت فرمانده انتظامی شهرستان رباط
کریم از دستگیری یه زن کالهبردار در رباط کریم خبر داد.
فرمانده انتظامی رباط کریم از بازداشت کالهبرداری
که در سایت دیوار اقدام به کالهبرداری میکرد خبر داد
و گفت:
خانمی  40ساله با گذاشتن عکس لوازم منزل درسایت
دیوار باقیمت پایین از افرادی که باوی تماس میگرفتند
کالهبرداری می کرد
سرهنگ پور سعادت تصریح کرد :این خانم مشتریان
با دادن شماره حساب افراد دیگری که درسایت دیوار
اجناس خودرا برای فروش گذاشته بودند از طریق ریختن پول توسط طعمه هابه حساب فروشنده های سایت اجناس
را از طریق تاکسی تلفنی دریافت میکرد واز این طریق اجناس زیادی را به دست میاورد.
فرمانده انتظامی رباط کریم افزود :تا کنون  10نفر از این خانم شکایت کرده اند که در این خصوص پرونده تشکیل
وبه مرجع قضایی داللت شدند.
سرهنگ پور سعادت از مردم خوست تا مراقب کالهبرداریهای ازاین گونه سایت ها باشند وتا از فرد فروشنده یا
خریدار مطمعن نشدند هیچ پولی پرداخت یا دریافت نکنند.

